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Uydurma erməni soyqırımı havadarlarlının yaddaş zəifliyi

Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədri kimi öz mandat – missiyası-
na uyğun gəlməyən şəkildə, birtərəfli 
qaydada və davamlı olaraq Ermənistanı 
müdafiə edib. Azərbaycan torpaqları-
nın işğaldan azad edilməsini nəzərdə 
tutan BMT qətnamələrinin icrasına 
deyil, əksinə, ermənilərin Qarabağda 
möhkəmlənməsinə çalışıb. Özünün qo-
şulduğu beynəlxalq öhdəliklərə, üzərinə 
düşən məsuliyyətə uyğun gəlməyən 
tərzdə ikili standartlar tətbiq edərək, 
dini, milli, irqi ayrı-seçkilik edib. Konkret 
olaraq, 44 günlük Vətən müharibəsi 
vaxtı və müharibədən sonra qondarma 
“DQR”i tanımaq məqsədilə qanunverici 
orqanda müzakirə və hökumətə tövsiyə 
qərarı qəbul edilib və s.

Fransız dövləti və cəmiyyəti, çox 
təəssüf ki, uzun müddətdir, şəri xeyirdən 
üstün tutmaqdadır... Fransanın bir çox 
yüksək vəzifəli rəsmiləri bu gün şəri 
təmsil, tərənnüm və təsbit etməklə, öz 
klassiklərinə, mədəniyyət və incəsənət 
ənənələrinə xəyanət edir. İşin mənəvi 
tərəfi öz yerində, bu dövlət üzərinə 
götürdüyü siyasi, hüquqi məsuliyyətə 
hörmətsizlik edir.

Fransa hökuməti və parlamentinin 
bir sıra üzvlərinin 44 günlük müharibə 
vaxtı nümayiş etdirdiyi ədalətsiz mövqe 
Fransa – Azərbaycan münasibətlərinə 
ağır zərbə vurub. Fransa  Senatının, 
Fransa Milli Assambleyasının 
Azərbaycanın suveren ərazisi olan 
Dağlıq  Qarabağdakı separatçı rejimin 
tanınması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar 

bağışlanmazdır. Paris rəhbərliyi heç 
olmazsa, müharibə bitdikdən sonra 
sülhə xidmət edən çağırış və davranış-
lar etsəydi, münasibətlərimizin yaxın 
gələcəkdə istiləşəcəyinə müəyyən 
ümidlər yaranardı. Başqa sözlə, bu, bir 
güvən təzələməsi sayıla bilərdi. Lakin 
onlar öz hərəkətləri ilə həm Fransa – 
Azərbaycan münasibətlərinə, həm də 
Azərbaycan – Ermənistan arasında 
dayanıqlı sülh, təhlükəsizlik və sabitlik 
düsturunun müəyyənləşdirilməsinə dal-
badal ciddi zərbələr vurmaqdadırlar.

Sual olunur: Fransanın yüksək 
vəzifəli şəxsləri nə üçün bir dəfə də 
olsun, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki 
erməni vandallıqlarını görmək, həqiqətin 
gözünün içinə dik baxmaq istəmirlər? 
Azərbaycana məxsus mədəni, tarixi, dini 
abidələrin məhv edilməsi mədəni Fran-
sanı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 
daimi üzvündən və ATƏT-in Minsk qru-
punun 3 həmsədrindən biri olan dövləti 
niyə narahat etmir? Əksinə, heç bir 
fakta əsaslanmadan Dağlıq Qarabağda 
erməni mədəni irsinin guya dağıdıldığı 
iddiası ilə çıxış edir?

Fransa senatının sədri Jerar Lar-
şenin bu günlərdə “Artsax”da “erməni 
mədəniyyəti”nin izlərinin silinməsi və 
mövcud olmayan qondarma rejimin 
tanınması ilə bağlı İrəvandakı açıqla-
malarını qəbul etmək, sadəcə, müm-
kün deyil. Bu, ya dövlət ciddiyyətindən 
xəbərsizliyin, ya da fransız dövlətinin 
ciddi-cəhdlə bizə ədalətsiz qərar qəbul 

etdirmə niyyətinin əlamətidir. Hər iki 
halda cavab aydındır. Əgər Fransa 
separatçıları, terrorçuları, işğalçıları belə 
çox istəyirsə, buyursun, özünün böyük 
ərazisindən bir hissəni ermənilərin 
ikinci dövləti üçün ayırsın. Tarixdəki ilk 
erməni dövləti 102 il öncə bizim tor-
paqlarda qurulub, ikinci erməni dövləti 
qurulmalıdırsa, elə ən yaxşı yer  Fransa 
əraziləri, məsələn, Marsel çevrəsi 
sayıla bilər. Gələcəkdə Fransa ilə ikinci 
erməni dövlətinin arasında hər hansı bir 
münaqişə çıxarsa, o zaman biz Fransa-
dan fərqli olaraq ədalətli mövqe tutmağa 
söz veririk.

Fransadan ədalətli mövqe gözləmək 
Azərbaycanın haqqıdır. Jerar Larşe öz 
açıqlamalarında həm Minsk qrupunun 
fəaliyyətinin yenidən canlandırılmasına, 
həmsədrlərin işinə impuls verilməsinə 
çağırış edir, həm də açıq-aşkar anti-
sülh, anti-azərbaycan, anti-türk, anti-
islam mövqe nümayiş etdirir. Fransa 
rəsmilərinin açıqlamaları bu ölkənin 
Azərbaycan və Ermənistan arasında 
əlaqələrin bərpasında, etimad mühitinin 
formalaşmasında, davamlı sülhün təmin 
edilməsində maraqlı olduğuna dair çox 
ciddi şübhələr yaradır.

Bəlkə Fransa ötən müddətdə bir 
dəfə də olsa, I Qarabağ müharibəsində 
əsir və girov götürülmüş günahsız 
azərbaycanlıların taleyi ilə maraqlanıb? 
Bəs necə olur ki, Azərbaycan, Rusiya 
və Ermənistan rəhbərlərinin üçtərəfli 
bəyanatından sonra Azərbaycan 
ərazisində terror törətməyə cəhd edən 
erməni diversantların qaytarılması ilə 
bağlı “tələb”lə çıxış edir? Bu tələbin 
hansı hüquqi, mənəvi-əxlaqi əsası var? 
Yoxsa, Fransa minalanmış ərazilərin 
xəritələrinin Azərbaycana verilməsi ilə 
bağlı Ermənistandan bir tələb edib, 
bizim xəbərimiz olmayıb? Suallar çox-
dur. Ancaq bu sualları Fransanın hansı 
rəsmisinə ünvanlayaq?..

Qənirə PAŞAYEVA,  
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

Rusiya istehsalı olan “Sputnik V” peyvəndinin 
ilk partiyası Azərbaycana gətirilib

Vaksinlərin ilk partiyasının gətirilməsi ölkələrarası mövcud olan dostluq, 
əməkdaşlıq və strateji əlaqələrin sıx olmasının növbəti təzahürüdür 
 � Mayın 2-də Rusiyadan Azərbaycana 

“Sputnik V” vaksininin ilk partiyası gətirilib. 
40 min doza peyvəndi daşıyan təyyarə Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna enib. AZƏRTAC 
xəbər verir ki, vaksini gətirən təyyarəni 
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini 
Xələf Xələfov, səhiyyə nazirinin müavini Viktor 
Qasımov, Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mixail 
Boçarnikov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Xələf Xələfov jurnalistlərə 
açıqlamasında vurğulayıb 
ki, koronavirus əleyhinə 
“Sputnik V” vaksininin ilk 
partiyasının Azərbaycana 
gətirilməsi Rusiya ilə mövcud 
olan dostluq, əməkdaşlıq və 
strateji əlaqələrin sıx olmasının 
növbəti təzahürüdür: “Ümid 
edirəm ki, bu əməkdaşlıq 
nəticəsində ölkələrimiz pan-
demiyaya qarşı mübarizədə 
müvəffəqiyyət qazanacaqlar. 
Azərbaycanın pandemiya 
ilə mübarizədə beynəlxalq 
əməkdaşlığı bundan sonra 
daha da genişlənəcək. Bütün 
bunlar əhalimizin rifahına, on-
ların sağlamlığına yönəlib”.

Səfir Mixail Boçarnikov 
“Sputnik V” vaksininin ilk 
partiyasının xüsusi bir gündə 
– Pasxa bayramında  Bakıya 

gətirilməsindən məmnun 
olduğunu ifadə edib: “Pasxa 
insanlara sülh və xeyirxahlıqla 
müraciət etməkdir. Peyvəndin 
Bakıya gətirilməsi Rusiyanın 
Azərbaycana münasibətində 
dostluq jestidir. Peyvənd 
Azərbaycanın koronavirus in-
feksiyasına qarşı mübarizəsinə 
öz töhfəsini verəcək”. 

Onun sözlərinə görə, 
“Sputnik V” vaksini özünü 
dünyada çox yaxşı göstərib 
və artıq 64 ölkədə qeydiyyat-
dan keçib: “Rəqəmlər artıq öz 
sözünü deyir. Rusiya pan-
demiyaya qarşı mübarizədə 
qardaş Azərbaycana kömək 
etmək üçün əlindən gələni 
edir. Əminəm ki, bugünkü 
aksiya ölkələrimiz arasında 
çox yaxın və mehriban xarak-
terli münasibətlərin daha da 

möhkəmləndirilməsinə xidmət 
edəcək”. 

Öz növbəsində Viktor 
Qasımov qeyd edib ki, pande-
miyaya qarşı effektli mübarizə 
üsulu əhalinin peyvənd 
olunmasıdır: “Bildiyiniz kimi, 
Azərbaycanda bu ilin yanvar 
ayından peyvəndlənməyə 
başlanılıb. Prezident İlham 
Əliyevin və Birinci vitse-pre-
zident Mehriban Əliyevanın 
siyasi dəstəyi və gündəlik 
nəzarəti nəticəsində artıq 
ölkəyə 2 milyondan çox 
peyvənd gətirilib. İlk olaraq 
Çin istehsalı olan peyvənddən 
istifadə olunub. Sonra “Ast-
raZeneca” vaksinləri gətirilib. 

Bu gün burada “Sputnik V” 
vaksininin də gəldiyinə şahid 
olduq”. 

Onun sözlərinə görə, 
“Sputnik V” yüksək effektliliyə 
malikdir: “Artıq 1 milyona yaxın 
vətəndaşımız peyvənd olunub 
və bu proses uğurla davam 
edir. Rusiya ilə Azərbaycanın 
yaxın münasibətləri var və bu 
gün vaksinlərin gəlməsi də 
bunun bariz nümunəsidir”.

Qeyd edək ki, martın 
11-də Baş nazir Əli Əsədov 
300 min doza “Sputnik V” 
dərman vasitəsinin Rusiyadan 
Azərbaycana idxalı ilə bağlı 
sərəncam imzalayıb. 

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin  
məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 
statistik rəqəmlərdə azalma qeydə alınıb

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti 
tərəfindən mütəmadi olaraq müəssisə 
və təşkilatlarda həyata keçirilən 
nəzarət, o cümlədən, əhali ilə aparılan 
maarifləndirmə tədbirlərinin nəticəsi ola-
raq, yanğın hadisələrinin göstəricilərinin 
dinamikasında azalmaya nail olunub. 
Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə yanğınların ümumi sayında 
108, insan tələfatı 3, yaşayış sektorunun 
payına düşən yanğınlarda 109, ticarət 

obyektlərində 2, meşə sahələrində 1, 
nəqliyyat vasitələrində baş vermiş yan-
ğınların sayında 9 fakt azalma, yanğın 
hadisələrindən dövlət, bələdiyyə və 
xüsusi mülkiyyətə dəyən maddi ziyanın 
məbləğində isə 116000 manat (2 faiz) 

azalma qeydə alınıb.
Yanğınların profilaktikası 

istiqamətində xidmət tərəfindən 
səlahiyyətləri çərçivəsində zəruri 
tədbirlər davam etdirilir.

Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədridir. BMT Təhlükəsizlik  Şurasının 
daimi üzvüdür. Həmçinin dövlətçilik 
ənənələri olan, elm, mədəniyyət və demokra-
tiya keçmişinə (irsinə) malik ölkədir. Amma 
Fransa uzaq olmayan keçmişdə Əlcəzairdə, 
ümumən, Afrika qitəsində soyqırımı aktları 
törədib. Rəsmi Paris Türkiyəni soyqırımı 
törətməkdə ittiham edib, Fransa ərazisində 
saxta “erməni soyqırımı”nı inkar edənlər 
üçün cinayət məsuliyyəti müəyyənləşdirib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti 
respublika ərazisində 2020-ci 
və 2021-ci illərin I rübü ərzində 
təhqiqatı aparılmış yanğınla-
rın statistik göstəricilərinin 
müqayisəli təhlilini aparıb. Azərbaycanda koronavirusa 418 yeni 

yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında ko-

ronavirus infeksiyasından 1095 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 418 yeni 
yoluxma faktı qeydə alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında  operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, 
COVID-19 üçün götürülən analiz 
nümunələri müsbət çıxmış 19 nəfər 
vəfat edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 321 min 

798 nəfərin koronavirus infeksiyasına 
yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlar-
dan 294 min 784 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb, 4580 nəfər vəfat edib. Aktiv 
xəstə sayı 22 min 434 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 3 milyon 267 
min 835 test aparılıb. Dünənki test sayı 
isə 5180-dir.

“Xalq qəzeti”

Bütün bunlarla qane 
olmayan ermənilər bu 
torpaqlardan Azərbaycan–
türk irsi ilə yanaşı, həm 
də İslam bağlarını silmək, 
qoparmaq istəmişlər. Onlar 
işğal etdikləri ərazilərdə 
60-dan çox məscid və dini 
məbədlərimizi dağıtmış və 
bununla da, tək Azərbaycana 
deyil, ümumilikdə, İslam 
dünyasına və bəşəriyyətə 
qarşı soyqırımı törətmişlər. 

Bu məscidlərin dağıdılması 
təsadüf nəticəsində deyil, 
xüsusi tapşırıqla həyata 
keçirilmiş vandallıq aktlarıdır. 
Ermənilər işğal altında olan 
ərazilərdəki məscidlərdə 
donuz saxlamış, dini 
məbədlərdən tövlə kimi 
istifadə etmişlər. Planlı 
şəkildə Dağlıq Qarabağ və 
ətraf ərazilərdəki müsəlman 
izlərini məhv etməyə çalışan 
Ermənistan rəhbərliyinin 
çirkin əməlləri, həm də bu 
ölkədə islamafobiyanın 
pik həddə olduğunun 
göstəricisidir. 

İşğaldan azad edilən 
ərazilərimizdə həyata 
keçirilməsi planlanan 
yenidənqurma işlərinin 
bir istiqaməti də, məhz bu 
sahə üçün nəzərdə tutulub. 
Bu mənada, yeni bərpa 
layihələri hazırlanır. Prezident 
İlham Əliyevin göstərişi ilə 
məscidlərin böyük əksəriyyəti 
işğaldan əvvəlki halına 
uyğun olaraq  restovrasiya 
ediləcək. Bu, özlüyündə ölkə 
başçısının dini və mədəni 
irsimizə göstərdiyi diqqətin 
təzahürüdür. 

Həmin abidələrin, dini 
məbədlərin əvvəlki hallarına 
qaytarılması Ermənistan 
üçün növbəti mesajdır. 
Onlar anlamalıdırlar ki, 
bu vaxta qədər içinə qərq 
olduqları “böyüklük”, 
“məğlubedilməzlik” 
röyalarından ayılmaq vaxtıdır. 
Biz öz torpaqlarımıza 
qayıtmışıq və söküb 
dağıtdıqları, məhv etməyə, 
silib atmağa çalışdıqları hər 
şey yenidən bərpa edilir. 
Əlbəttə, bərpa işlərinin 
aparılması ilə yanaşı, 
həm də bu ərazilərdə 
törədilən cinayətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, 
hər kəsin erməni xalqının 
iç üzü ilə tanış olması 
istiqamətində də mühüm 
işlər görülür. Bu proses 
müharibədən əvvəlki dövrdə 
başlamış, torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsi ilə 
ortaya çıxan real görüntülərlə 
daha da geniş vüsət almışdır. 
Daha sonra, xarici media 
və dövlət nümayəndələrinin 
bölgəyə səfərləri təşkil 
edilmiş və bununla da, 
erməni xislətinin əsrlər boyu 
kölgələrdə gizlənən mənfur 
üzü gün işığına çıxarılmışdır. 
Təbii ki, bu istiqamətdə 
görülən işlər davam etdirilir. 
Prezident İlham Əliyevin 
dediyi kimi, erməni işğalı 
zamanı dağıdılan abidələr, 
məscidlər ümumilikdə mədəni 
irsimizi təşkil edən bütün 
müqəddəs ocaqlarımız 
əvvəlki və işğal zamanındakı 
görüntüləri ilə dünyaya 
təqdim edilir...

Prezident İlham Əliyev, 
birinci xanım Mehriban 

Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva aprelin 26-da 
Zəngilan və Cəbrayıl 
rayonlarına səfər etdilər. 
Burada yeni hərbi hissənin 
açılışında, Zəngilan Hava 
Limanının təməlqoyma 
mərasimində və bir sıra 
başqa tədbirlərdə iştirak 
edən ölkə başçısı, o 
cümlədən Zəngilan məscidini 
də ziyarət etdi. Burada 
məscidin yenidənqurma 

layihəsi ilə tanış olan 
Prezident dedi ki, bu məscid 
ermənilər tərəfindən bu 
hala salınmışdır. Hər kəs 
bunu görməlidir: “Bir daha 
demək istəyirəm ki, bu 
gün ermənilərə havadarlıq 
edənlər gəlsinlər, görsünlər, 
bizim məscidlərimizi nə 
günə qoyublar və təkcə bu 
məscidi deyil. Azad edilmiş 
bütün torpaqlarda bizim tarixi, 
mədəni, dini irsimiz ermənilər 
tərəfindən dağıdılıb, təhqir 
edilib, sökülüb”.

Prezident İlham Əliyev 
əlavə etdi ki, hazırda bu 
faktlar müsəlman ölkələri 
rəhbərlərinə təqdim olunur. 
Qoy, onlar da bilsinlər ki, 
ermənidən müsəlmana 
dost olmaz. Bu yaxınlarda 
Azərbaycanda səfərdə 
olmuş İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının baş katibi 
burada gördüklərindən sonra 
etiraz səsini ucaltmışdır. 
ICESCO-nun baş katibi 
azad edilmiş torpaqlarda 
törədilən erməni vəhşilikləri 
haqqında bütün müsəlman 
ölkələrini məlumatlandırır. 
Həmçinin, ölkə başçısı dövlət 
qurumlarına göstəriş verdi ki, 
bütün beynəlxalq qurumlarda 
erməni vəhşiliyi haqqında 
məlumatlar verilsin.

Zəngilan məscidində 
olarkən dövlətimizin başçısı 
bildirdi ki, bu gün ermənilər 
mədəni irsləri ilə əlaqədar 
öz narahatlıqlarını ifadə 
edirlər. Onlar əvvəlcə gəlib 
burada olanları görməlidirlər. 
Görsünlər ki, Ermənistan 
dövləti bizə qarşı  həm 
də mədəni soyqırımı 
törədib. Biz isə bütün tarixi, 
dini abidələrimizi bərpa 
edəcəyik. Şuşa şəhərində 
artıq məscidlərin bərpasına 
start verilib. Ağdam cümə 
məscidinin bərpası ilə 
əlaqədar hazırlıq işləri gedir. 
Bu gün Zəngilan şəhərində 
yerləşən məscidin yenidən 
bərpası, konservasiyası 
işlərinə start verilir.

Prezident İlham Əliyev 

ötən il noyabrın 23-də 
Ağdama səfəri zamanı 
xüsusi olaraq Ağdam cümə 
məscidini ziyarət etmişdi. 
Ölkə başçısı  Ağdam 
məscidinə Məkkədən gətirdiyi 
Qurani-Kərimi bağışlamışdı. 
İlham Əliyev bildirmişdi ki, 
xoşbəxt adamdır ki, 4 dəfə 
Məkkə ziyarətində olub. 
Bu mənada, dövlət başçısı 
demişdir: “Xoşbəxtəm ki, 
mən ailə üzvlərimlə bərabər 

müqəddəs Kəbənin içində 
dualar etmişəm. Hər bir 
insanın ürəyində nə varsa, 
mənim ürəyimdə də eyni 
duyğulardır. Etdiyim duaların 
arasında birinci duam 
torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsi idi. Allahdan xahiş 
edirdim, mənə güc versin ki, 
biz torpaqları işğalçılardan 
azad edək, o xoşbəxtliyi 
bizə nəsib etsin, biz yenə 
də dədə-baba torpağımıza 
qayıdaq. Bu gün burada, 
vandallar tərəfindən dağılmış 
məscidin önündə deyirəm 
ki, xoşbəxt adamam. Bir 
daha Allaha şükür edirəm ki, 
mənim dualarımı eşidib, bu 
gücü mənə verib.” 

Azərbaycan xalqı öz milli, 
dini ənənələrinə bağlı xalqdır.  
Bu milli dəyərlər gələcək 
inkişafımız üçün xüsusi rol 
oynayır. Əminliklə söyləmək 
olar ki, müasir Azərbaycan 
dövləti dərin milli-mənəvi 
dəyərlər üzərində qurulub. 
Eyni zamanda, ölkəmiz 
dünyaya açıqdır. Azərbaycan 
dünyada multikulturalizmin 
ünvanlarından birinə çevrilib 
və bu status artıq dünya 
birliyi tərəfindən tanınır. 
Təsadüfi deyil ki, Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə 2016-cı il Azərbaycanda 
“Multikulturalizm ili” elan 
olunub. Bu, həmçinin 
dünyada ilk belə təşəbbüs idi. 
2016-cı ilə multikulturalizm 
adını vermək, dünyaya 
Azərbaycanı olduğu kimi 
təqdim etmək üçün əlamətdar 
addımlardan biri idi. 

Bundan əlavə, 2017-ci il 
ölkəmizdə “İslam həmrəyliyi 
ili” elan olunmuşdur. Onu 
da qeyd etmək yerinə 
düşər ki, Azərbaycanda 
müsəlmanlar vəhdət namazı 
qılırlar. Ölkəmiz bu sahədə 
müsəlman aləmində çox 
önəmli rol oynayır. Eyni 
zamanda, müsəlman 
aləminin diqqəti də bu sahəyə 
cəlb edilib. Əfsuslar olsun 
ki, müsəlman aləmində bu 
həmrəylik mövcud deyil. 

Qarşıdurmalar, müharibələr, 
anlaşılmazlıq, toqquşmalar 
və digər təhlükəli meyillər 
ölkələr üçün böyük problemə, 
faciəyə çevrilir, milyonlarla 
insan həlak olur, evsiz-
eşiksiz qalır, qaçqın, köçkün 
vəziyyətinə düşür. Əlbəttə, 
biz çalışmalıyıq ki, bu 
sahədə də öz təkliflərimizi 
verək, öz nümunəmizi 
göstərək ki, əgər İslam 
həmrəyliyi və multikulturalizm 
anlayışları vəhdət təşkil 
edərsə və dövlət siyasəti 
düzgün aparılarsa, bu, xalq 
tərəfindən də qəbul ediləcək. 
Beləliklə bu, problemin 
aradan qaldırılmasına 
gətirib çıxaracaq. Müasir 
Azərbaycan bunun əyani, 
bariz sübutudur. Təsadüfi 
deyil ki, Azərbaycan 
humanitar əməkdaşlıqla, 
multikulturalizmlə bağlı bir 
çox tədbirlərə ev sahibliyi 
edir.

Ölkə başçısı 
tərəfindən elan olunmuş 
“Multikulturalizm ili” 
çərçivəsində ilk dəfə olaraq 
Bakıda Heydər məscidində 
vəhdət namazı qılınıb. Vəhdət 
namazında məzhəbindən 
asılı olmayaraq, bütün 
müsəlmanlar bir araya 
gəliblər. Birlikdə namaz 
qılınıb, dualar edilib. bu 
mərasim birlik və bərabərlik 
fonunda mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Həmçinin bu 
təşəbbüs Azərbaycanın 
tolerantlıq mərkəzi kimi 
nüfuzunun artmasına səbəb 
olan amillərdən biridir. 

Əsrlər boyu İslamın iki 
böyük məzhəbinin vəhdətinə, 
birliyinə nail olmaq üçün 
cəhdlər olsa da,  indiyədək bu 
təşəbbüslər davamlı xarakter 
almayıb. Müqəddəs kitab 
olan Qurani-Kərimdə Allah 
bütün müsəlmanları vəhdətə 
çağırır. Hazırki dövrdə dini 
münaqişələr geniş yayılıb və 
uzun müddətdir gündəmdə 
olan problemlərdən biridir. 
Azərbaycanda həyata 
keçirilən vəhdət namazı 
belə qarışıq zamanda bütün 
dünyaya nümunə ola biləcək 
növbəti addım idi. 

Qeyd etmək yerinə düşər 
ki, Heydər məscidi Qafqazda 
ən böyük məsciddir. 
Minarələrinin hündürlüyü 
95 metrdir. Demək olar ki, 
dünya ölkələrinin çoxunda 
bu hündürlükdə minarələr 
yoxdur. Burada dörd minarə 
var və hamısında lift işləyir. 
Bundan əlavə, ibadət 
salonları da böyükdür. Burada 
təxminən 5000–7000 nəfər 
eyni vaxtda ibadətlə məşğul 
ola bilir.

Bütün bunlar 
Azərbaycanın tolerant 
ölkə olduğunu, bu sahəyə 
dövlət səviyyəsində diqqət 
ayrıldığını göstərir. 

İmran ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”

İ şğalçı Ermənistan keçən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan torpaqlarını 
işğal etməklə, xalqımıza həm maddi, həm də mənəvi ziyan vurmuş, 
1 milyondan çox insanı ata yurdundan didərgin salmışdı. Xalqı-

mıza dəyən bu ziyanın miqyası keçən illər ərzində daha da artmışdır. 
Ermənilər işğal etdikləri torpaqlardakı yaşayış evlərini, abidələri, təhsil 
və səhiyyə ocaqlarını yerlə-yeksan etmişlər. Əlbəttə, dövlətə dəyən 
maddi zərərlə yanaşı, xalqımıza, tariximizə, milli və mədəni irsimizə də 
böyük ziyan vurmuşlar. 

Dini abidələrin bərpasına 
Zəngilandan başlandı
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