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Azərbaycanın dövlət-din modeli 
tolerant ənənələrimizə əsaslanır

Ölkəmizdə tarix boyu müxtəlif 
mədəniyyətlərin, dinlərin, millətlərin 
və etnik qrupların nümayəndələri 
qarşılıqlı hörmət, dostluq şəraitində 
bir ailə kimi yaşamış və bu ənənə 
günümüzə qədər davam edir. 
Azərbaycan dünyəvi dövlət ol-
maqla yanaşı, hər zaman öz milli-
mənəvi dəyərlərinə sadiq qalmışdır. 
Ölkəmizdə tarixən mövcud olan dini 
dözümlülük ənənələrinin qorunması 
və inkişafı, eləcə də multikultural 
dəyərlərin təbliği dövlətin əsas siyasi 
prioritetlərindən biri olmuşdur. Bu 
baxış, bu yanaşma həm də bizim 
dinimizin əsas prinsiplərindən biridir. 
Yəni, tolerantlığın əsas mənbəyi ola-
raq İslam dini ali məramlara söykənir.

Ümumiyyətlə, Allah tərəfindən 
göndərilmiş səmavi dinlərin ru-
hunda məcburiyyət yoxdur. Çünki 
məcburiyyət, başqasına zorla hansısa 
dini əqidəni qəbul etdirmək səmavi 
dinlərin əsas prinsiplərinə ziddir. 
Bunu biz “Tövrat”, “İncil” və “Qurani-
Kərim”in ayələrində də görməkdəyik. 
Bəlkə də İslam dini digər dinlərə 
nisbətən bu məsələni daha da qa-
barıq şəkildə ifadə etməkdədir. Uca 
Rəbbimiz belə bəyan etməkdədir: 
“Dində məcburiyyət yoxdur” (Bəqərə, 
256). Bu ayəyə əsasən deyə bilərik 
ki, dinimiz öz ayinlərini başqalarına 

məcburi şəkildə qəbul etdirməyə 
qətiyyən yox deyir. Dinimiz qarşısın-
dakını əqidə baxımından tamamilə 
sərbəst buraxır. Qurani-Kərimin 
ayəsi ilə sübut olunmuşdur ki, İslam 
dini bu iki din mənsublarının ibadət 
mərkəzləri olan sineqoq və kilsələrə 
tolerantlıq nümayiş elətdirib. “Əgər 
Allah insanların bir qismini digər 
qismi ilə (müşrikləri möminlərlə) dəf 
etməsəydi, sözsüz ki, içərisində 
Allahın adı çox zikr olunan sinaqoq-
lar (rahiblərin yaşadığı monastırlar), 
kilsələr, məbədlər (yəhudi məbədləri) 
və məscidlər dağılıb gedərdi (darma-
dağın edilərdi)” (Həcc, 40). Gördü-
yünüz kimi, İslam dinində tolerantlıq 
dinin əsas ünsürü kimi qəbul edilir. 
Qurani-Kərimin müxtəlif ayələrində 
Uca Rəbbimiz belə buyurur: “Sizin di-
niniz sizə, mənim dinim mənə aiddir” 
(Kafirun, 6). Bu ayədən də insanların 
müxtəlif inamda və fikirdə ola biləcəyi 
və həmin insanlara qarşı münasibətin 
necə formalaşacağı aydın görünür.

Şübhəsiz ki, Azərbaycanın dövlət-
din modeli də zəngin tariximizə, eləcə 
də tolerant ənənələrimizə əsaslanır. 
Bu model hazırda ölkəmizdə sabit-
liyin, tolerantlığın, dinamik inkişafın 
başlıca qarantıdır desək, yanılmarıq. 
Bu gün Azərbaycan dünyada müxtəlif 
dinlərin mədəni irsinin qorunub 

saxlanıldığı məkanlardan biri kimi 
tanınır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 
dini tolerantlığın ən uğurlu modelini 
yaratmış, ərazisində fərqli mədəniyyət 
və sivilizasiyaların harmoniyasına nail 
olmuşdur. 

Tarixə nəzər yetirsək aydın 
şəkildə görərik ki, bizim ölkəmizdə 
daima xristian və yəhudilər olmuşlar. 
Qərblilərin bu mövzudakı etirafla-
rına görə, xristian və yəhudilər öz 
dövlətlərində belə, bizim içimizdə 
yaşadıqları qədər firavan yaşamamış-
lar. Müsəlmanlar onları təminat altına 
alıb qorumuşlar. Fəqət heç bir zaman 
onları İslam dinini qəbul etməyə 
məcbur etməmişlər. Onların xüsusi 
məktəbləri olmuş və özlərinə aid 
xüsusiyyətlərinin hamısını, dini ayin 
və bayramlarını mühafizə edirdilər. 
Xalqımız Qurani-Kərimdən gələn bu 
inanca son dərəcə diqqət göstərmiş 
və bütün səmavi dinlərin ardıcılla-
rına xoş münasibət göstərmişdir. 
Son dövrlərdə Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin xüsusilə də onun rəhbəri 
Şeyxülislam həzrətlərinin bu sahədə 
atdığı addımları da qiymətləndirmək 
hər birimizin mənəvi borcudur. Onun 
bu sahədə gördüyü işlər təkcə 
ölkəmizdə deyil, eyni zamanda, dün-
yanın müxtəlif ölkələrində də təqdir 
edilməkdədir. 

Bu gün Azərbaycanın ən bö-
yük qazanclarından biri çoxmillətli, 
çoxkonfessiyalı mühitdə sağlam, 

mehriban təməllər üzərində qu-
rulmuş münasibətlər sisteminin 
olmasıdır. Hətta 2018-ci ildə ABŞ-a 
səfərimizdə amerikalı ekspertlər, 
ruhanilər, jurnalistlər təəccüblə 
mənə Azərbaycanda hər bir din 
nümayəndəsinin yaşadığı ideal tole-
rantlığı necə yaratmısınız? Əlbəttə, 
bu sual məni sevindirdi. Təbii ki, mən 
onlara Azərbaycanda yəhudilərin, 
xristianların, müsəlmanların çox 
sağlam münasibətlərə malik olma-
sı həqiqətini çatdırdım. Bir müddət 
sonra onlar Azərbaycana səfər etdilər. 
Onlar burada olan ideal toleratlıq 
mühitinin şahidi oldular və Heydər 
məscidində olduq. Onlar Heydər 
məscidinin memarlıq xüsusiyyətlərinə 
heyran olmaqdan savayı, orada 
olan vəhdət mühitinə də məətəl 
qaldılar. Bildiyimiz kimi, sünni və şiə 
məzhəblərinin nümayəndələrinin 
hər biri Heydər məscidində vəhdət 
şəraitində namaz qılırlar. Yəni, bu gün 
Azərbaycanın bu mühitini tanıtmaq 
lazımdır. 

Həmin jurnalist Qubada 
ravvinlə axundun necə mehriban 
münasibətlərə malik olmasından o 
qədər sevinmişdi ki, Azərbaycana 
olan münasibəti, sevgisi əyani 
müşahidədən sonra daha da 
yüksəldi. Bu gün Azərbaycanda xalq-
ların, dinlərin vəhdəti, birliyi ölkəmizin 
dəyəridir. Bu dəyərin nəticəsində 
44 günlük Vətən müharibəsində biz 
nələr etmədik? Həmin vəhdət erməni 
quldurlarının başları üzərində dəmir 
yumruğa çevrilərək onların irqçi, 
şovinist, işğalçı siyasətinə böyük 
zərbə vurdu. Yəni, budur Azərbaycan 
reallığı, budur Azərbaycan xalqının, 
dövlətinin dini-mənəvi dəyərlərə 
münasibəti, sevgisi.

Hacı Fuad NURULLAYEV,  
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 

sədrinin müavini, ilahiyyat üzrə 
fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Böyük 
Qayıdış ərəfəsindədir

Deputat bildirdi ki, vətəndaşlarımız kütləvi 
şəkildə bu prosesə hazırlaşırlar: “Bu yaxınlar-
da “ağıllı kənd”ə 40 ailənin köçü baş tutacaq. 
Qeyd etmək lazım gəlir ki, bu, mürəkkəb 
prosesdir. Azərbaycan indiyədək bunun 
öhdəsindən uğurla gəlib. Birinci “ağıllı kənd” 
layihəsini müvəffəqiyyətlə icra etmişik. Hesab 
edirəm ki, ikinci layihə də bu şəkildə həyata 
keçiriləcək. Artıq bu barədə müzakirələr 
aparılır. Füzulidə və digər bölgələrimizdə 

də “ağıllı kənd”lərin salınması ilə bağlı işlər 
görülür. Bu istiqamətdə baş planlar sürətlə 
hazırlanır, ciddi addımlar atılır. Burada evlər 
ən müasir üslubda tikilir. Abadlıq işləri yüksək 
səviyyədə aparılır. Bu da onu deməyə əsas 
verir ki, çox qısa bir zamanda dövlət əhalinin 
ora köçürülməsini uğurlu və münasib forma-
da təmin edəcək”.

 Şahxanım ƏLİZADƏ, “Xalq qəzeti”

Zaxarova erməni 
jurnalistə sərt cavab verdi

R usiya Xarici İşlər Nazirliyinin 
rəsmi nümayəndəsi Mariya 
Zaxarova Azərbaycanda 

“RİA Novosti” agentliyinin internet 
informasiya resursuna girişin 
məhdudlaşdırılmasını “mətbuat 
azadlığına növbəti hücum” adlandıran 
erməni jurnalisti yerinə otuzdurub.

Brifinq zamanı erməni jurnalistin sualını ca-
vablandıran M.Zaxarova qeyd edib ki, Rusiya 
mövcud və yaranan problemləri öz tərəfdaşları 
ilə ikitərəfli formatda həll edir: “Hesab edirəm 
ki, KİV-in və onların fəaliyyəti məsələləri iki 
əsas məsələyə diqqət ayıraraq həll edilməlidir. 
Bu, ilk növbədə qanuna uyğun olaraq yerinə 
yetirilməli, ikincisi isə milli və beynəlxalq hü-
quqda qeyd olunduğu kimi, söz azadlığı və jur-
nalist hüquqlarına hörmətə əsaslanmadır. Ona 
görə də biz mövcud və yaranan problemləri öz 
tərəfdaşlarımızla ikitərəfli formatda həll edirik. 
Ümid etmək istəyirik ki, bu cür presedentlər 
daha az olacaq, mətbuat sahəsindəki 
münasibətlərimizi feyk və dezinformasiyalara 
müqavimətin zəruriliyini rəhbər tutaraq inkişaf 
etdirmək istəyirik”. 

Qeyd edək ki, Rusiyanın “RİA Novosti” 
agentliyi özünü Azərbaycanın ərazilərində qa-
nunsuz təşkilatın “naziri” adlandıran separatçı 
Artak Beqlaryanla müsahibə yerləşdirmişdi. 
Həmin müsahibədən sonra Azərbaycanda 
“RİA Novosti” agentliyinin internet informasiya 
resursuna giriş məhdudlaşdırılıb.

Azərbaycan Respublikasında yayıl-
ması qanunla qadağan edilən informa-
siyanın yerləşdirilməsi halları ilə bağlı 
internet informasiya resurslarına girişin 
məhdudlaşdırılması “İnformasiya, informa-
siyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə tənzimlənir. Həmin Qanuna 
əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
qərarı ilə dövlətin və cəmiyyətin qanun-
la qorunan maraqlarına təhdid yarandığı 
hallarda internet informasiya resursuna 
və ya onun müvafiq hissəsinə müraciət 
məhdudlaşdırılır. Sözügedən informasiya 
agentliyində Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyünə qarşı, böhtan xarakterli və 
separatçı meyilləri təşviq edən məlumatların 
yayılması ilk dəfə baş vermir və sistemli 
xarakter daşıyıb.

“RİA Novosti” agentliyi internet informasi-
ya resursunda Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyünə qarşı çıxış edən,  böhtan 
xarakterli və separatçı meyilləri təşviq 
edən məlumatlar yaymaqla “İnformasiya, 
informasiyalaşdırma və informasiyanın 
mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası  Qanununun tələblərini pozub və 
həmin qanuna uyğun olaraq ölkə ərazisində 
agentliyin internet informasiya ehtiyatına 
giriş məhdudlaşdırılıb.

Daha sonra agentlik həmin müsahibəni 
internet informasiya resursundan silib.

Daşkəsən–Xoşbulaq–Astaf 
avtomobil yolu yenidən qurulur 

AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir 
ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı əsasında yenidən qurulan yolun 
uzunluğu 31 km təşkil edir. Yeddi min nəfər 
əhalinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini 
birləşdirən bu yolun 11 km hissəsi köhnə, yarar-
sız asfalt, 20 km hissəsi isə torpaq yoldan ibarət 
idi. Sözsüz ki, bu, vətəndaşların rahat gediş-
gəlişinə maneə yaradırdı. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentli-
yi tərəfindən hazırda IV texniki dərəcəyə uyğun 
2 hərəkət zolaqlı olmaqla təkmilləşdirilən yolun 
yenidən qurulması ilə bu problemlər aradan 
qalxacaq.  

Tikinti layihəsinə uyğun olaraq, hazırda 
yolboyu torpaq işləri, yol yatağı və yol əsasının 
inşası aparılır, yolun 4.2 km-lik hissəsində dörd-
bucaqlı su keçidinin tikintisi işləri görülür. 

Artıq yolun əsası hazır olan 5 km-lik 
hissəsinə 2 qat yeni asfalt-beton örtüyü 
döşənib. 8 km-lik hissədə isə asfalt örtüyünün 
alt layının döşənməsi işləri icra olunur.

Sadalanan işlərə paralel olaraq yolun altın-
dan suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə 
zəruri yerlərdə 68 ədəd suötürücü boruların 
quraşdırılması işləri sona çatdırılıb. 

Layihə çərçivəsində yolun 25-ci kilometrində 
yerləşən mövcud 2 ədəd bir aşırımlı avtomobil 
körpülərinin də bərpası nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agent-
liyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında 
mövcud tikinti norma və qaydalarına uyğun ola-
raq, texnoloji ardıcıllıqla və yüksək keyfiyyətlə 
aparılan tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində 
yol nişanları və məlumatverici lövhələrin, siqnal 
dirəkləri və dayanacaqların quraşdırılması, 
yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilməsi işləri 
aparılacaq.

Avtomobil yolunun tikintisi ilə vətəndaşların 
gediş-gəlişi xeyli rahatlaşacaq, yük və sərnişin 
daşınması asanlaşacaq.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”     

Tədbirin məqsədi Naxçıvanın 
turizm destinasiyası kimi qon-
şu ölkələrdə tanıdılması, sənaye 
nümayəndələri arasında əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulması və muxtar 
respublika ilə bağlı müştərək turizm 
məhsullarının hazırlanmasıdır.

İnfoturun ilk günündə iştirakçı-
lar ümummilli lider Heydər Əliyevin 
abidəsini və Heydər Əliyev Muzeyini 
ziyarət ediblər.

Naxçıvan Biznes Mərkəzində 
keçirilən açılış mərasimi çərçivəsində 
Azərbaycan, Türkiyə və İranı 
təmsil edən turizm şirkətlərinin 
nümayəndələri arasında B2B 

(Biznesdən biznesə) formatlı 
görüşlərdə əməkdaşlıq perspektivləri 
qiymətləndirilib.

Həmçinin hər üç ölkəni təmsil 
edən assosiasiya rəhbərləri arasında 
ikitərəfli görüşlər keçirilib.

Yerli və xarici KİV 
nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil 
olunan mətbuat konfransında onların 
maraq doğuran sualları cavablandı-
rılıb.

Daha sonra iştirakçılar Ordubad 
rayonuna səfər edərək rayonun 
turizm imkanları ilə yaxından tanış 
olublar.

İyunun 24-dək davam edəcək 

səfər müddətində turizm şirkətləri və 
media nümayəndələri “Xan Sara-
yı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə 
Xatun və Açıq Səma Altında Muzey 
Kompleksi, “Naxçıvanqala” Tarix-
Memarlıq Muzey Kompleksi, “Nuh 
Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi” 
və “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” 
Dini-Mədəni Abidə Kompleksini 
ziyarət edərək bu məkanlar haqda 
məlumatlandırılacaqlar.

Onlar, həmçinin Şahbuz Dövlət 
Təbiət Qoruğunun ərazisində 

yerləşən Batabat yaylağı, Ağbu-
laq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi, 
“Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzinin 
fəaliyyəti və turizm potensialı ilə tanış 
olacaqlar.

Qeyd edək ki, “Nuh diyarı – Nax-
çıvan” tədbiri Dövlət Turizm Agentliyi 
və Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın Turizm Departamenti arasında 
“ 2020-2023-cü illər üçün Birgə 
Fəaliyyət Planı”na əsasən keçirilir.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Bu gün Azərbaycanda məscidlərin, dini məbədlərin bərpası, 
cənab Prezidentin mütəmadi olaraq müqəddəs Məkkəyə ziyarəti, 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dini məbədlərimizin bərpasına 
xüsusi diqqət göstərməsi, dövlət başçısı və birinci xanım 
tərəfindən Ağdam, Şuşa məscidlərinin ziyarət edilməsi, ora 
Quran gətirilməsi, bundan öncə qədim Şamaxı Cümə məscidinin, 
Bibiheybət, İmamzadə ziyarətgahlarının bərpa edilməsi, pir və 
övliya məzar və türbələrinin təmir olunması danılmaz həqiqətdir. 
2022-ci il aprelin 11-də Azərbaycanda İlahiyyat İnstitutunun yeni 
inzibati binasının açılışında cənab Prezidentin iştirak etməsi, din 
sahəsində milli kadrların hazırlanmasına xüsusi önəm verilməsi 
və s. işlər dövlət-din münasibətlərinin nizamlı gedişatından 
xəbər verir. 

Azərbaycan uzun müddətdir ki, Böyük Qayıdışa 
ciddi hazırlaşır. Bu istiqamətdə Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən yüksək səviyyəli işlər həyata 
keçirilib. Ən önəmli məsələlərdən biri isə yolların 
inşasıdır. Elektrik təchizatı, su və qaz təminatı ilə 
bağlı işlər də ciddi şəkildə həllini tapmaqdadır. 
Eyni zamanda, bu haqda vətəndaşlardan sorğular 
götürülüb, onların fikirləri öyrənilib.

Bunu “Xalq qəzeti” nə açıqlamasında Milli 
Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov dedi. 

Naxçıvanın turizm imkanları Azərbaycan, 
Türkiyə və İranın turizm şirkətlərinə, media 
nümayəndələrinə nümayiş etdirilir

 İyunun 22-də Dövlət Turizm Agentliyi və Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Turizm Departamentinin birgə təşkilatçılığı 
ilə “Nuh diyarı – Naxçıvan” tədbiri çərçivəsində Türkiyə, 
İran və Azərbaycanı təmsil edən turizm şirkətləri və media 
nümayəndələri Naxçıvana səfər ediblər.

Respublikanın yol infrastrukturunun yenidən qurulması, müasir səviyyəyə çatdı-
rılması ilə bağlı uğurlu layihələr hər bir bölgəni, rayonu və kəndi əhatə edir. Bu cür 
layihələrdən biri Daşkəsən rayonunun Daşkəsən–Xoşbulaq–Astaf avtomobil yolunun 
yenidən qurulmasıdır.  

Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil 
yolunun asfaltlanmasına başlanılıb

İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərin yenidən qurulması 
və bərpası istiqamətində 
əsas prioritetlərdən biri 
yol infrastrukturunun 
bərpasıdır. Bu çərçivədə 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonları ərazisində 
dövlətimizin başçısının 
tapşırığı ilə icra olunan yol 
infrastrukturu layihələrindən 
biri də Laçın şəhərinə daxil 
olmadan yeni avtomobil 
yolununun tikintisidir. Artıq 
yolun asfaltlanmasına baş-
lanılıb.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonları ərazisində 
bütün avtomobil yolları iri 
yaşayış məntəqələrindən kənar 
keçməklə layihələndirilir. Bu isə 
həmin yaşayış məntəqələrində 
yaşayacaq əhalinin, həm 
də yoldan istifadə edəcək 
vətəndaşların rahatlığı baxı-
mından önəmlidir.

Laçın şəhərinə daxil ol-
madan yeni avtomobil yolu-
nun inşası da məhz bunlar 
nəzərə alınaraq aparılır. Yeni 

avtomobil yolunun uzunluğu 
32 km təşkil edir. Yoxuşlarda 
3, digər hissələrdə 2 hərəkət 
zolaqlı olacaq yolun layihə üzrə 
hərəkət hissəsinin eni 7-10.5 
metr, torpaq yatağının eni 12-
15 metr, çiyin hissələrin eni isə 
2x2.5 (5 m) metr təşkil edir.

Hazırda yolboyu geniş-
miqyaslı tikinti işləri aparılır. 
Layihəyə uyğun olaraq torpaq 
yatağının tikintisi, suni qurğu-
ların inşası işləri görülür. “İn-
şaat Norma və Standartları”na 
uyğun olaraq yararsız qrunt, 
həmçinin torpaq yatağının 

genişləndirilməsi üçün bitki 
qatının qazılaraq çıxarılması 
işləri görülür, xüsusi texni-
kalardan istifadə olunmaqla 
yolun genişləndirilərək profilə 
salınması, yeni torpaq yata-
ğının və yol əsasının inşası 
həyata keçirilir. Yol əsası hazır 
olan hissədə yeni asfalt-beton 
örtüyünün döşənməsinə də 
start verilib. 

Çətin relyefə malik olan 
ərazidən keçən yol boyun-
ca layihəyə uyğun suların 
ötürülməsini təmin etmək 
məqsədilə dairəvi borular və 

müxtəlif süni qurğuların tikintisi 
də icra olunur. Bu çərçivədə 
yolun 22-ci km-də inşa edilən 
və uzunluğu 149.5 metr, eni 
13.5 metr olan 4 aşırımlı 
körpüdə hazırda tikinti işləri 
son mərhələ üzrə icra olunur.

Yeni avtomobil yolunun 
inşası tərtib olunmuş qrafikə 
uyğun və texnoloji ardıcıllığa 

riayət olunmaqla AAYDA-nın 
rəhbərliyinin nəzarəti altında 
həyata keçirilir.

Tikinti işlərinin cari il 
ərzində yekunlaşdırılması üçün 
əraziyə lazımi sayda qüvvə 
cəlb olunub.

BÜTÜN YOLLAR 
 QARABAĞA APARIR...

USER 2
Машинописный текст
          Xalq qəzeti .-  2022.- 23 iyun.

USER 2
Машинописный текст




