
Ölkəmizdə müasir dövrdə 
millətlərarası münasibətlərin və 
din sahəsində həyata keçirilən 
dövlət siyasətinin beynəlxalq 
hüquq normalarına və zəngin 
tarixi köklərə əsaslanması danılmaz 
faktdır. Dünyanın multikulturalizm 
mərkəzlərindən biri kimi tanınan 
ölkəmizdə sivilizasiyalararası və 
dinlərarası dialoqa töhfə verən bir 
sıra nüfuzlu beynəlxalq tədbirlər ke-
çirilir və bu, artıq ənənə halını almış-
dır. Qürurla demək lazımdır ki, dün-
yanı narahat edən bir sıra humanitar 
problemlər 2008-ci ildən etibarən, 
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf 
etdirilməsini nəzərdə tutan “Bakı 
prosesi” çərçivəsində müzakirə olu-
nur, dünyanın tanınmış dini liderləri, 
ictimai-siyasi xadimləri, dövlət 
rəsmiləri, nüfuzlu alim və ziyalıları 
arasında səmərəli fikir mübadiləsi 
aparılır. Bu baxımdan 2010-cu 
ildə dünya dini liderlərinin Bakıda 

keçirilmiş sammitini sivilizasiyala-
rarası dialoqun inkişafına, müxtəlif 
dini konfessiyaların əməkdaşlığının 
genişlənməsinə, eləcə də qarşılıqlı 
etimad mühitinin yaradılması işinə 
töhfə hesab etmək olar. 

Hazırda dünyanın müxtəlif regi-
onlarında cərəyan edən mürəkkəb 
etnik-dini proseslərin və qloballaşan 
dünyanın müasir çağırışlarının 
nüfuzlu dini-ictimai xadimlərin 
iştirakı ilə birgə müzakirəsi öz 
aktuallığını qoruyur və bu səbəbdən 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 11 aprel 2019-cu il tarix-
li sərəncamı ilə cari il noyabrın 
14–15-də Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin anadan olmasının 70 
illiyi ilə yubiley tədbirləri çərçivəsində 
dünya Dini liderlərinin II Bakı sam-
mitinin keçirilməsinə qərar verilmiş-
dir. Xatırladaq ki, dini liderlərin I Bakı 
sammiti 2010-cu ildə keçirilmişdi.

Ümumiyyətlə, maddi-

mədəniyyət nümunələrinin qo-
runub saxlanması, tarixi-dini 
abidələrimizin bərpası, milli-dini 
dəyərlər sistemimizin, ölkəmizin 
tarixi tolerantlıq ənənəsinin qoru-
naraq daha da zənginləşdirilməsi 
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir. Ölkədə 
müxtəlif din mənsublarının mənəvi 
ehtiyaclarını və fəaliyyət sahəsini 
leqallaşdıran qanunlar qəbul 
olunur, beynəlxalq hüquq norma-
ları baxımından onlara əlavələr və 
dəyişikliklər edilir. Prezident İlham 
Əliyev çıxışlarında Azərbaycanın 
çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə 
olduğunu bildirir, milli dəyərlərimizə 
sadiqliyimizi vurğulayır.  Belə ad-
dımların nəticəsidir ki, ümumbəşəri 
dəyərləri bölüşən Azərbaycanda 
çalışmaq və yaşamaq üçün 
zəruri şərait yaradılmışdır. Fəxrlə 
qeyd etmək olar ki, bu gün yad 

dini təsirlərin Azərbaycanda 
möhkəmlənə bilməməsinin əsas 
səbəbi ölkəmizdə aparılan mil-
li siyasətin müasir sosial-siyasi 
düşüncə tərzindən, müstəqil 
dövlətçilik ideyasına söykənərək, 
gələcəyə baxış və əsrlər boyu 
millətimizin içində yaşatdığı 
özgürlük və milli-dini dözümlü-
lük hissindən qaynaqlanır. Məhz 
uğurlu milli-dini siyasətin apa-
rılmasının nəticəsidir ki, bu gün 
Azərbaycan dünyanın nüfuzlu 
dini mərkəzlərinin, xadimlərinin və 
təşkilatların üz tutduğu məkana 
çevrilmişdir. 

Əlbəttə, Bakı sammitinin 
keçirilməsi zamanın tələbidir. 
Belə ki, qloballaşma şəraitində 
bəşəri dəyərlər sistemində ciddi 
dəyişikliklər baş verir. Qloballaş-
ma zamanı bir tərəfdən dövlətlər 
arasındakı sədləri dağıdaraq yeni 
sosial münasibətlər formalaşdırır, 

digər tərəfdən istənilən xalqın 
inkişaf imkanları nəzərə alınma-
dan onlara müxtəlif ideologiyalar 
və proqramlar təlqin edilir. Bu 
da, öz növbəsində, xalqlar və 
dövlətlər, eyni zamanda, dinlər 
arasında müəyyən anlaşılmaz-
lıqlara gətirib çıxarır. Bakıda 
başlayan sammitdə məhz multikul-
turalizm, tolerantlıq və dinlərarası 
həmrəylik məsələləri müzakirə 
olunur və müxtəlif tövsiyə və 
təkliflər irəli sürülür. Dünyanın beş 
qitəsindən 70-dən artıq dövlətin, 
25 ənənəvi din və dini təriqətin 
lider və təmsilçiləri, həmçinin 10-
dək nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın 
500-ə yaxın yüksək səviyyəli 
nümayəndəsi, o cümlədən, Ru-
siya Federasiyası subyektlərinin 
başçıları və dini rəhbərləri sivi-
lizasiyalararası və dinlərarası 
əməkdaşlığın inkişafı, dini liderlər 

terrorizm, təcavüzkarlıq, ksenofo-
biya, islamofobiya, antisemitizm 
və xristianofibiya əleyhinə, qadın 
və uşaq haqlarının qorunması, 
gənclərin maarifləndirilməsində 
dini liderlərin, dövlət, elm və icti-
mai xadimlərinin birgə fəaliyyətinin 
əhəmiyyəti mövzuları ətrafında 
müzakirələr aparırlar. Bu baxım-
dan Bakı sammitinin müxtəlif 
mədəniyyətlər və dinlər arasında 
əlaqələrinin genişlənməsinə, qar-
şılıqlı etimad mühitinin yaradılması 
işinə töhfə verəcəyi danılmazdır.

Azərbaycan dövlətinin 
dinlərarası dialoqun inkişafına, 
qarşılıqlı anlaşma və həmrəylik 
kimi bəşəri dəyərlərin təşviqi və 
təkamülünə öz töhfəsini vermək 
məramı ilə II Bakı sammitinə evsa-
hibliyi edir. Sammitin digər önəmli 
tərəfi budur ki, müxtəlif konfessi-
yaların nümayəndələri arasındakı 
dialoq qarşılıqlı hörmət prinsipləri 
əsasında keçir və imanla bağlı 
məsələlərə qətiyyən toxunulmur. 
Avropanın bəzi ölkələrində İslam 
dininə, onun ənənələrinə qarşı 
həqarətlərin yayıldığı bir vaxtda 
əhalisinin 96 faizi müsəlman olan 
Azərbaycanda milli-dini dözüm-
lülük etalonu nümayiş etdirilməsi 
dünya miqyasında hiss olunur. 
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu 

tədbirin keçirilməsi, bir tərəfdən 
Azərbaycanda dini tolerantlığa 
töhfə kimi qəbul olunacaq, eyni 
zamanda, müxtəlif ölkələrdən dini 
liderlər, ayrı-ayrı dini konfessiya-
ların nümayəndələri bəşəriyyəti 
narahat edən problemlər ətrafında 
fikir mübadiləsi apara biləcəklər. 
Bundan başqa, Bakı sammiti 
Azərbaycan üçün həm də Dağlıq 
Qarabağ problemini növbəti dəfə 
müzakirəyə çıxarmaq baxımından 
əhəmiyyətlidir. Bu mənada, siyasi 
analitiklər sammitin keçirilməsini 
Azərbaycana əlavə dividend gətirən 
təşəbbüs kimi qiymətləndirirlər. 

Qeydlərimizi möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevin Dünya dini 
liderlərinin II sammitində söylədiyi 
fikirlərlə tamamlamaq istərdik: 
“Bütün bu nailiyyətlər deməyə əsas 
verir ki, inkişafımız bundan sonra 
da uğurlu olacaq, gələcəyimiz par-
laq olacaq və uğurlu gələcəyimizin 
əsas şərti daxili sabitlikdir. Sabit-
liyin də təminatçısı Azərbaycan 
xalqıdır, onun rəyidir, onun bizə 
verdiyi dəstəkdir. Xalq-iqtidar birliyi 
Azərbaycanın uğurlu inkişafının 
əsas amillərindən biridir və eyni 
zamanda, dinlərarası münasibətlər 
də bizim gücümüzü artırır”.

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycandakı tolerantlıq mühitini 
yüksək qiymətləndirirəm 

 �  Azərbaycan dünyada multikultural 
və tolerantlıq ənənələri ilə yanaşı, həm 
də  müxtəlif dini konfessiyaların rahat və 
sülh şəraitində  birgə yaşadığı ölkə kimi 
tanınır. Odur ki, dünyanın aparıcı  dini 
liderlərinin   Bakıda  ikinci dəfə toplaşaraq  
fikir mübadiləsi aparmaları olduqca önəmli 
hadisədir. Ölkəmizdə keçirilən dünya dini 
liderlərinin  II Bakı sammitində iştirak edən 
Avstriya Süryani Ortodoks Dini İcmasının 
rəhbəri, professor Emmanuel Aydın 
sammitin əhəmiyyəti barədə fikirlərini 
bölüşüb:

– Sözsüz ki, bu  sammi-
tin və görüşlərin əhəmiyyəti 
böyükdür. Xatırladım ki, 
keçən il  Şeyxülislam 
həzrətləri Allahşükür 
Paşazadənin dəvəti ilə Vya-
nada keçirilmiş toplantıda 
iştirak etmişdim. Həmin top-
lantının nəticəsi olaraq, Ba-
kıda bu sammit gerçəkləşdi. 
Dünya liderlərinin  Bakıda  
bir araya gəlməsi Pre-
zident İlham Əliyevin 
qətiyyəti  nəticəsində baş 
tutdu. Dünyada sülh və 
əmin-amanlığın bərqərar 
olması üçün sammi-
tin  əhəmiyyətini  yüksək 
qiymətləndirirəm. 

Sülh və ədalətin 
bərqərar olması ilə bağ-
lı sammitdə çıxışım da 
nəzərdə tutulub. Bu möv-
zuda iki məsələyə toxun-
maq istəyirəm. Dünyada 
etibarlı  sülhə nə üçün nail 
ola bilmirik?  Birinci əsas 
səbəb odur ki, bir sıra 
siyasətçilər öz şəxsi ma-
raqlarından çıxış edərək və  
ya iqtisadi məğlubiyyətlərini 
ört-basdır etmək üçün dini 
pərdə altında qarşıdurma 
yaradırlar. İkinci səbəb 
kimi problemlərlə üzləşən 
fərdlərin içində ədalət və 
sülhə olan inamın yoxa 
çıxdığını deyə bilərəm. 

Düşünürəm ki, həqiqətən, 
dünyada sülhün bərqərar 
olmasını dəstəkləyən  din 
xadimləri arasında koor-
dinasiyanın olması çox 
önəmlidir. Azərbaycan və 
qonşu ölkələr arasında  
sülhün olması bütün dün-
yaya da güvən və etimad 
yaradar.

Azərbaycanda, 
həqiqətən,  tolerantlıq 
mühitini, digər konfes-
siya nümayəndələrinə 
olan sayğı və hörməti 
görürəm. İlk dəfə olaraq, 
Azərbaycanda mövcud olan 
alban kilsələrinin qorun-
ması  və udi icması haq-
qında eşitdim. Düşünürəm 
ki, Azərbaycanın bu 
istiqamətdə fəaliyyətini 

davam etdirməsi digər 
dünya ölkələri üçün də 
tolerantlıq baxımından 
nümunədir. Artıq ikinci 
dəfədir ki, ölkənizin təşkil 
etdiyi bu tədbirdə iştirak 
edirəm. Təqdirəlayiq 
haldır ki, Azərbaycanın 
iqtisadi gücü və nüfuzu 
bu cür beynəlxalq tədbir 
və toplantıların təşkilində 
yüksək rol oynayır.

Odur ki, II sammitin 
fəaliyyətini və müzakirə 
edilən məsələləri, din 
xadimləri arasında səmərəli 
fikir mübadiləsi aparılmasını 
yüksək qiymətləndirirəm. 
Düşünürəm ki, bu sammit 
müxtəlif mədəniyyətlər və 
dinlər arasında əlaqələrin 
genişlənməsinə, qarşılıqlı 
etimad mühitinin yaradılma-
sı işinə töhfələrini verəcək. 
Azərbaycan xalqına 
səmimi qəlbdən sülh və 
əmin-amanlıq arzu edir, 
sammitin yüksək təşkilinə 
görə Prezident İlham Əliyev 
və Şeyxülislam  Allah-
şükür Paşazadəyə dərin 
təşəkkürümü bildirirəm.

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə millətlərarası münasibətlər 
yüksək səviyyədədir
 � Azərbaycanda millətlərarası münasibətlər 

və din sahəsində reallaşdırılan dövlət siyasəti 
beynəlxalq hüquq normalarına və zəngin tarixi köklərə 
əsaslanır. Hazırda isə respublikamızda millətlərarası 
münasibətlərin demokratik prinsiplər əsasında 
tənzimlənməsi, müstəqil Azərbaycanın milli siyasəti 
azsaylı xalqların hüquq və mədəni irsinin qorunması 
sahəsində özünü daha qabarıq büruzə verir.  

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, bu gün 
Azərbaycanda  80-dən çox azsaylı xalq 
yaşayır və həmin xalqlar qafqazdilli, 
irandilli, türkdilli qruplara aid olub, ölkə 
əhalisinin etno-konfessional tərkibinə 
daxildirlər. Onların sırasında udiləri, 
ingiloyları, xınalıqları, qırızları, buduq-
ları, tatları, talışları, rusları, ləzgiləri, 
yəhudiləri və digərlərini göstərmək 
olar. Bu azsaylı xalqların bir hissəsi 
Azərbaycanın köklü əhalisi olub, 
başqa bir hissəsi isə tarixin müxtəlif 
mərhələlərində baş verən sosial-siyasi 
proseslərin nəticəsi olaraq ölkə torpaq-
larında məskunlaşmışlar. 

Qeyd edim ki, əcdadlarımızın keçdiyi 
tarixi yol multikultural ənənələrin ya-
ranması üçün zəmin olub, Azərbaycan 
xalqında tarixən konfessiyalara olan 
tolerantlıq mədəniyyətini formalaşdırıb və 
millətlərarası münasibətlərin inkişafına 
təsirsiz ötüşməyib. Elə bunun nəticəsdir 
ki, ölkəmizdəki etno-milli müxtəliflik indiyə 
qədər də özünü qoruyub saxlayır.

Onu da vurğulayım ki, Azərbaycan 
Respublikası dünyada azsaylı dövlətlərdən 
biridir ki, multikulturalizmi dövlət siyasətinə 
çevirib. Bu siyasətin əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ümum-
milli liderin siyasi hakimiyyətə qayıdışı 
ölkədə olan tarixi tolerantlıq ənənələrinin 
qorunması və inkişafı üçün real şərait yara-

dıb. Son 16 il ərzində  Azərbaycan Respub-
likasının multikulturalizm siyasətinin uğurla 
həyata keçirilməsində Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən mühüm addımlar atılıb.  

Dövlətimizin başçısı çıxışlarında 
multikulturalizmin dövlət siyasəti ol-
masını dəfələrlə qeyd edib və onun 
bizim üçün böyük əhəmiyyətə malik 
olduğunu vurğulayıb: “Bəzi ölkələrdə, 
ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə bəyan 
edirlər ki, multikulturalizm siyasəti fias-
koya uğrayıb. Bu, çox təhlükəli meyildir. 
Düşünürəm ki, Azərbaycanın nümunəsi 
bunun tam əksini göstərir. Onu göstərir 
ki, öz mədəniyyətinə, tarixinə bağlı 
olmaqla bərabər, eyni zamanda, başqa 
xalqların və dinlərin nümayəndələrinin 
mədəniyyətinə də hörmətlə yanaşmaq 
olar. Təsadüfi deyil ki, Bakı bu sahədə 
beynəlxalq əməkdaşlığın özünəməxsus 
mərkəzinə çevrilib… Əlbəttə, Azərbaycan 
çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə kimi belə 
bir nümunə göstərir ki, sosial sifariş və 
dövlətin düzgün siyasəti olanda bütün bu 
məsələləri bacarıqla həll etmək mümkün-
dür”.

Bütün bunların nəticəsidir ki, hazırda 
dünyanın multikulturalizm mərkəzlərindən 
biri kimi tanınan ölkəmizdə sivilizasiya-
lararası və dinlərarası dialoqa mühüm 
töhfə verən bir sıra nüfuzlu beynəlxalq 
tədbirlərin keçirilməsi artıq ənənəyə 

çevrilib. Bakıda Dünya dini liderlərinin II 
sammitinin gerçəkləşməsi də bunun bariz 
ifadəsidir.

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, 
beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən 
humanitar problemlər 2008-ci ildən 
etibarən, mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan “Bakı 
prosesi” çərçivəsində müzakirə olunur, 
dünyanın tanınmış dini liderləri, ictimai-
siyasi xadimləri, dövlət rəsmiləri, nüfuz-
lu alim və ziyalıları arasında səmərəli 
fikir mübadiləsi aparılır. Bu baxımdan, 
Azərbaycan dövlətinin qlobal müstəvidə 
dinlərarası dialoqun inkişafına, qarşılıqlı 
anlaşma və insani həmrəylik kimi bəşəri 
dəyərlərin təşviqi və təkamülünə öz 
töhfəsini vermək məramı ilə evsahibli-
yi etdiyi Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammiti də qarşılıqlı etimad mühitinin 
daha yaxşılaşdırılması işinin məntiqi 
davamıdır.

Arzuman MURADLI, 
YAP Səbail rayon təşkilatının 

sədr müavini, politoloq

Bakı dünyaya sülh mesajları verir
 � Bakıda Dünya dini 

liderlərinin II sammitinin 
keçirilməsi həm region, 
həm də dünya üçün böyük 
sülh mesajıdır. Bu fikirləri 
sammitdə iştirak edən Rusiya 
Federasiyasının Federasiya 
Şurası sədrinin müavini İlyas 
Umaxanov söyləyib. Qeyd 
edib ki, sammitin  Bakıda belə 
möhtəşəm şəkildə təşkil edilməsi 
dövlətimizin vicdan azadlığına 
olan münasibətinin təzahürüdür. 

Bu gün Bakı müsəlman ölkələri ara-
sında beynəlxalq tədbirlərin ən çox keçi-
rildiyi məkandır.  Azərbaycanda dinlərə 
olan münasibət, ayrı-ayrı dinləri təmsil 
edən insanların mehribanlıq şəraitində 
birgə yaşayaşı dünyanın diqqətini cəlb 
edir. Bu gün Bakı dünyada tolerantlığın, 

birgəyaşayışın modellərindən biri kimi 
qəbul edilir.

İ. Umaxanov bildirib ki, bu sammitin 
Azərbaycanda keçirilməsi nəticəsində 
din xadimləri bir çox vacib məsələlər 
müzakirə edəcəklər. Dünyada dinə 

olan münasibət, dindən siyasi 
məqsədlər üçün istifadə edilməsinə 
yol verilməməsi, ən əsası isə 
dinin bu gün bəşəriyyət qarşısın-
da duran problemlərin həllində 
oynaya biləcəyi rollar müzakirə 
ediləcək. Tədbirin Azərbaycanda 
təşkil olunması, həm də dünya 
din xadimlərinin Azərbaycanı bir 
daha yaxından tanımasına səbəb 
oldu.  Bu, artıq ümumdünya dini 
liderlərinin ikinci sammitidir. Bi-
rinci sammitin keçirilməsində də 
Bakı təşəbbüskarlıq etmişdi. Bu 
sammitdə də əsas təşkilatçılıq 
missiyasını Bakı öz üzərinə götür-

müşdür. Bu, onu göstərir ki, Bakı  sülh 
mesajlarının verildiyi mərkəz rolunu 
oynayır. 

Hazırladı: 
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

“Azərbaycan dinlərarası dialoqun 
inkişafına öz töhfələrini verir”

 � Azərbaycan paytaxtı növbəti dəfə böyük beynəlxalq 
tədbirə – Dünya dini liderlərinin II Bakı sammitinə evsahibliyi  edir. 
Sammitdə müxtəlif ölkələrin siyasi, ictimai, elm və din xadimləri, 
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, dini konfessiya və təriqət 
liderləri iştirak edirlər. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də 
tədbirdə çıxış edib.

Əməkdaşımız tədbir iştirakçıları ilə 
görüşərək onların fikirlərini öyrənib. 
Türkiyənin baş ravvini İshaq Haleva 
bildirib:

– Biz Azərbaycanın böyük 
beynəlxalq tədbirlər keçirmək 
sahəsində zəngin təcrübə topladığını 
yaxşı bilirik. Dünya dini liderlərinin 
növbəti sammiti də Azərbaycan 
rəhbərliyi, eləcə də Qafqaz 
Müsəlmaları İdarəsi tərəfindən yüksək 
səviyyədə hazırlanıb. Buna görə 
azərbaycanlı dostlarımıza ürəkdən 
təşəkkürümüzü bildiririk.

Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan 
dünyada multikultural dəyərlərə, 
zəngin tolerantlıq ənənələrinə ma-
lik ölkə kimi tanınır. Ona görə də 
rəsmi Bakı və ölkənin dini rəhbərliyi 
bu ənənələrin dünyada daha geniş 
yayılmasına, dinlərarası dialoqun 
inkişafına, qarşılıqlı anlaşma və 
insani həmrəylik kimi bəşəri dəyərlərin 
təşviqinə daim öz töhfələrini verməyə 
çalışır. Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammiti də bu məqsədə xidmət edir.

Bu gün dünyanın ictimai-siyasi 
mənzərəsinə yaxından nəzər sal-

dıqda nələr görürük: müharibələr, 
münaqişələr, böyük insan axını ilə 
müşayiət olunan miqrasiya prosesləri, 
günahsız, dinc insanların kütləvi 
şəkildə qurban getməsi, yaralanma-
sı və s. Bu problemlərin bir çoxu da 
dini zəmində baş verir. Nə yaxşı ki, 
Azərbaycan kimi multikultural ölkələr 
də var. Burada bütün dinlərin və 
etnik  qrupların nümayəndələri bir-biri 
ilə dostluq və mehriban qonşuluq 
şəraitində yaşayırlar. Bu baxımdan, 
biz Bakını alqışlayırıq! Bakı bizə 
təlqin edir ki, dünya adlanan ümu-
mi evimizi təhlükələrdən qorumalı, 
müxtəlif dinləri təmsil edən xalqlar 
arasında dialoq yaratmalıyıq. Bu isə 
dünyada etibarlı sülh və əmin-amanlıq 
deməkdir. 

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”
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Bakı sammiti: Azərbaycanın dinlərarası 
dialoq mərkəzi kimi mövqeyi güclənir

Azərbaycan yenidən diqqət mərkəzindədir. Bu dəfə 
paytaxtımızda müxtəlif dini konfessiya və təriqət 
liderlərinin, müxtəlif ölkələrin siyasi, ictimai, elm 
və din xadimlərinin və beynəlxalq təşkilatların 

nümayəndələrinin iştirakı ilə Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammiti keçirilir. Sözsüz ki, son illər ərzində ardıcıl olaraq 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq, milli-dini tole-
rantlıq üzrə beynəlxalq konfransların keçirilməsi, nüfuzlu 
din xadimlərinin paytaxtımıza səfərləri ölkəmizə göstərilən 
yüksək etimadın nəticəsidir və belə tədbirlər ölkələr arasında 
münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına və dinlərarası dialo-
qun davamlı olaraq aparılmasına öz töhfəsini verir.

Bakıda belə mötəbər tədbirin keçirilməsi, he-
sab edirəm ki, təbiidir. Çünki Azərbaycanın qədim 
dinlərarası ənənələri vardır. Azərbaycan ictimai-siya-
si quruluşundan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə bu 
istiqamətdə nümunəvi ölkə kimi özünü göstərmişdir. 
Əsrlərboyu ölkəmizdə bütün dinlərin, bütün etnik 
qrupların nümayəndələri bir ailə kimi sülh, mehri-
banlıq, dostluq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşa-
mışlar. Azərbaycan çoxkonfessiyalı, çoxmillətli bir 
ölkədir və bu, bizim böyük sərvətimizdir. Dini və et-
nik müxtəlifliyimiz bizim böyük sərvətimizdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dünya dini 
liderlərinin II sammitindəki nitqindən




