
- Ka mal müəl lim, Azər bay-
can da möv cud olan mul ti kul-
tu ral du ru mun və Azər bay can 
mul ti kul tu ra liz mi nin özəl lik-
lə ri nin dün ya döv lət lə ri nə və 
xalq la rı na təq dim olun ma sın-
da növ bə ti ün van Bö yük Bri-
ta ni ya ol du. Bu ra da xü su si bir 
sə bəb var mı?
- “Mul ti kul tu ra lizm ili” çər çi və-

sin də Azər bay can di ni to le rant lıq 
mo de li nin Av ro pa öl kə lə rin də 
nü ma yiş et di ril mə si ar tıq ənə nə-
yə çev ri lir. Azər bay can da ya şa-
yan di ni kon fes si ya la rın rəh bər lə-
ri nin və mü tə xəs sis lə ri nin iş ti ra kı 
ilə ke çi ri lən bu gö rüş lər da ha əv-
vəl İs veç də, Al ma ni ya da ol muş-
du. Bö yük Bri ta ni ya bu ba xım-
dan bi zim üçün xü su si əhə miy yət 
kəsb edir di. Çün ki bir tə rəf dən bu 
öl kə nin mul ti kul tu ral mən zə rə si 
öl kə hö ku mə ti tə rə fi n dən adek vat 
qiy mət lən di ril mir və bu ra da Baş 
na zir mul ti kul tu ra liz min ifl  a sı nı 
elan edir. Di gər tə rəf dən, bu ya-
xın lar da Lon don me ri ki mi mö tə-
bər bir və zi fə yə mil liy yə ti və di ni 
baş qa olan şəxs se çi lir.

İn gi lis cə miy yə ti di ni to le rant-
lı ğın han sı qüt bü nə doğ ru me yil 
edir? Bu cə miy yət ki fa yət qə dər-
mi açıq cə miy yət dir və Azər bay-
can də yər lə ri ni ki fa yət qə dər mi 
adek vat qə bul et mə yə ha zır dır? 
Azər bay can da əsr lər dən bə ri for-
ma la şan mul ti kul tu ral də yər lə ri 
biz bu gün baş qa xalq lar və cə-
miy yət lər ilə bö lüş mə yə ha zı rıq. 
Öl kə Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
mul ti kul tu ra liz mi Azər bay can-
da döv lət si ya sə ti sə viy yə si nə 
qal dır ma sı, əs lin də bü tün sülh-
se vər dün ya ic ti maiy yə ti nə, ey ni 
za man da döv lət lə ri nə bir də yər-
li me saj idi. Bi zi eşit mə yə və bi-
zi qə bul et mə yə ha zır dır lar mı? 
Dün ya nın, konk ret ola raq İn gil-
tə rə nin nü fuz lu dairə lə ri Azər-
bay can hə qi qət lə ri ni, Dağ lıq Qa-
ra bağ prob le mi nin əda lət li həl li 
mə sə lə si ni adek vat qə bul edə 
bi lir lər mi? Bu sual la ra ca vab lar 
öz-özü nü lən git mə di. Bi zim lə 
bu is ti qa mət də söh bə tə, də yər lə-
ri mi zi öy rən mə yə, mü za ki rə et-
mə yə dün ya nın bir çox öl kə lə ri-
nin ta nın mış mə nə vi-in tel lek tual 
dairə lə ri ha zır ol duq la rı nı bil di-
rir lər. Sə fər lər, xü su si lə, Lon don 
sə fə ri bu nu bir da ha sü but et di.

- Azər bay can bu gün tək cə 
ener ji və di gər tə bii re surs la-
rı ilə de yil, həm də in san ka-
pi ta lı və mə də niy yət mər kə zi 
ki mi dün ya nın diq qə tin də-
dir. Bu nu nə ilə əla qə lən di rir-
si niz?
- Əgər bu gün Azər bay can de-

dik də bir xa ri ci üçün ar tıq “bu 
sö zün ar xa sın da nə lər du rur” 
yel pa zə si ni aç ma ğa eh ti yac yox-
dur sa, heç şüb hə siz, bu, ilk növ-
bə də, Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
xid mə ti dir, Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin ti ta nik zəh mə ti nin nə ti cə-
si dir. Bu gün baş qa bir tə bəd dü-
la tın şa hi di olu ruq. Bu gün biz 
Azər bay ca na ma ra ğın iq ti sa di 
plat for ma dan mə də ni-mə nə vi-
in tel lek tual plat for ma ya ke çi di ni 
gö rü rük. O da var ki, öl kə mi zə 
ma ra ğın bu is ti qa mə ti nə tam ye-
ni ra kurs ki mi bax maq da doğ ru 
ol maz dı. Mə lum dur ki, XIX əsr-
də, elə on dan əv vəl ki dövr lər də 
Azər bay ca nın ədə bi-el mi po-
ten sialı dün ya nın bir sı ra dü ha 
sa hib lə ri ni özü nə cəlb et miş di. 
Son ra bu po ten sial “so vet ger-
çək li yi”nin mə lum ideolo ji-si ya si 
re ji min də əri di və göz dən it di. Bu 
gün biz bu ma ra ğın ye ni dən, özü 
də xey li in ten siv ləş miş for ma sı-
nın or ta ya çıx ma sı nı mü şa hi də 
edi rik. Bu pro se sin daimi ol ma sı 
üçün Azər bay ca na olan ma ra ğı 

Azər bay ca na sev gi yə çe vir mək 
və Azər bay can hə qi qə ti nin ha mı-
ya ey ni də rə cə də par la ma sı üçün 
biz öz tə rə fi  miz dən sis tem li, kon-
sep tual la yi hə lər təq dim et mə-
li yik. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə baş la nan Bey nəl-
xalq Hu ma ni tar fo rum lar, “Ba kı 
pro se si”nin müx tə lif la yi hə lə ri, 
Azər bay can mul ti kul tu ra lizm 
mo de li nin get-ge də tək mil lə şən 
mər hə lə lə ri və bir çox baş qa mil li 
əhə miy yət da şı yan proq ram sə-
ciy yə li la yi hə lər bu is ti qa mət də-
ki iş lə rə döv lət tə rə fi n dən ve ri lən 
diq qət və qay ğı nın bi la va si tə tə-
za hü rü dür.

- Bö yük Bri ta ni ya da ke çi ri lən 
təd bir lər də han sı he yət lə iş ti-
rak edir di niz?
- Gö rüş lər də Qaf qaz Mü səl man-

la rı İda rə si nin rəh bə ri, şey xü lis lam 
Ha cı Al lah şü kür Pa şa za də, Rus 
Pra vos lav Kil sə si nin Ba kı və Azər-
bay can Ye par xi ya sı pra vos lav di ni 
təş ki la tı nın səd ri ar xi ye pis kop Alek-
sandr Ata, Dağ Yə hu di lə ri di ni ic-
ma sı nın səd ri Mi lix Yev da yev, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Ca van şir Pa şa za-
də, Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra-
lizm Mər kə zi nin ic ra çı di rek to ru 
Azad Məm mə dov iş ti rak edir di lər. 
Gö rüş lə rin təş ki lin də Azər bay ca nın 
Bö yük Bri ta ni ya da kı sə fi r li yi nin və 
şəx sən sə fi r Ta hir Ta ğı za də nin zəh-
mə ti ni qeyd et mək la zım dır.

Gö rür sü nüz mü, se çil miş he yət 
ar tıq öz-öz lü yün də Azər bay ca-
nın xoş mə ra mın dan xə bər ve rir. 
Azər bay can da müx tə lif kon fes-

si ya rəh bər lə ri nin və üzv lə ri nin 
bir-bi ri nə lo yal 

m ü  n a  s i  b ə -
ti, ey ni za-
m a n  d a 
d ö v  l ə  t ə , 

azər bay can çı lıq ide ya sı na sə da-
qə ti bu gün nail ol du ğu muz cid-
di si ya si və mə nə vi də yər lər dən-
dir, heç şüb hə siz, Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin si ya si 
ira də si he sa bı na bi la va si tə əl də 
edi lən uğur dur.

- Ka mal müəl lim, bil di yi mi zə 
gö rə, İn gil tə rə də tam müx tə-
lif plat for ma lar da təd bir lər də 
iş ti rak et mi si niz. Bu təd bir-
lər də yer li iş ti rak çı la rın il kin 
reak si ya sı ne cə idi?
- Bi zim sə fi r li yi miz və “Faith 

Matt  ers” təş ki la tı nın bir gə ke çir-
di yi “Azər bay can to le rant lıq və 
din lə ra ra sı bir gə ya şa yış mo de li” 
ad lı konf rans da, Oks ford da İs lam 
Araş dır ma la rı Mər kə zi nin rəh bər-
li yi və aka de mik he yə ti ilə gö rüş-
də, Xa ri ci İş lər Na zir li yin də Şər qi 
Av ro pa, Cə nu bi Qaf qaz və Mər-
kə zi Asi ya İda rə si nin rəisi və həm-
kar la rı ilə söh bət də, Bö yük Bri ta-
ni ya nın Lord lar Pa la ta sın da Lord 
De vid Evans la gö rüş də, Lon don-
da kı nü fuz lu “Üç Di nin Fo ru mu” 
ad lı təş ki lat da ke çi ri lən “də yir mi 
ma sa”da son də rə cə ma raq lı söh-
bət lər və fi  kir mü ba di lə lə ri ol du. 
Biz onun şa hi di yik ki, İn gil tə rə də-
ki həm kar la rı mız bi zi – öl kə mi zi, 
xal qı mı zı da ha ya xın dan ta nı maq 
is tə yir lər. Bi zə o da ay dın ol du ki, 
bu nun üçün tək cə bir tə rəfl  i sə fər-
lər təş kil et mək ki fa yət de yil.

- Bö yük Bri ta ni ya da fəaliy yət 
gös tə rən müx tə lif di ni ic ma la-
rın öl kə mi zə qar şı lıq lı sə fər-
lə ri ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si 
ol du mu?
- Konf rans iş ti rak çı la rı tə rə-

fi n dən son da be lə bir tək lif səs-
lən di ki, Bö yük Bri ta ni ya da kı 
di ni kon fes si ya rəh bər lə ri nin də 
Azər bay ca na sə fə ri fay da lı olar-
dı. On lar be lə sə fər lər et mə yə ha-
zır dır lar. Bu, bi zə nə ve rər?

Bi zim on la ra Azər bay can ba rə-
də da nış dıq la rı mı zı öz göz lə ri ilə 
gör mək, elə bi li rəm ki, Azər bay-
ca na ma ra ğın sev gi yə çev ril mə-
sin də əsas rol oy na yar dı. Bun dan 
son ra kı bir gə “də yir mi ma sa-
lar”ın, konf rans la rın funk si ya və 
ün van la rı da ha da zən gin lə şər di.

- Mul ti kul tu ra liz min Azər-
bay can mo de li nin dün ya mız-
da sülh və sa bit li yə töh fə ki mi 
əhə miy yə ti ni və pers pek ti vi-
ni ne cə də yər lən di rər di niz?
- Azər bay can Pre zi den ti qeyd 

edir ki, mul ti kul tu ra lizm Azər-
bay can xal qı na əsr lər bo yu xas 
olan bir də yər dir. Biz bu nu qo-
ru mu şuq. Am ma bu nu tək cə 
Azər bay can üçün qo ru ma mı şıq. 
Bü tün dün ya üçün qo ru mu şuq. 
Ba xın, bu gün Azər bay can öz 
mə də ni-ta ri xi abi də lə ri ni (xü su-
si lə di ni abi də lə ri ni) bər pa edir, 
on la ra ye ni hə yat ve rir. Ulu ön-
də rin, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bu is ti qa mət də gör dü yü iş lər 
əvəz siz dir. Bi zim gö rüş lər za ma-
nı di ni kon fes si ya rəh bər lə ri bu 
mə lu mat la rı tə fər rüatı ilə xa ri ci 
din və elm xa dim lə ri nə, dip lo-
mat la ra və par la ment üzv lə ri-
nə çat dı ran da bu nun əks-sə da-
sı hə qi qə tən möh tə şəm olur du. 
Bu nun la ya na şı, bu gün Hey dər 
Əli yev Fon du nun və onun rəh-
bə ri hör mət li Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın gör dü yü iş lər miq ya-
sı ilə sər həd lər aşır. Bu gün Fran-
sa da, İta li ya da, Pa kis tan da, Ru si-
ya da əsl mul ti kul tu ral la yi hə lə rə 
məhz Azər bay can im za atır. Bu, 
Azər bay can mul ti kul tu ral si ya-
sə ti nin dün ya ya çı xı şı de mək dir. 
Si ya si və ideolo ji gə lə cə yə tuş-
lan mış son də rə cə va cib pers pek-
tiv lər dir.

- Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu-
ra lizm Mər kə zi nin qar şı sın da 
qoy du ğu mə sə lə lər və on la rın 
həl li ilə bağ lı fi  kir lə ri ni zi bil-
mək is tər dik.
- Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul-

tu ra lizm Mər kə zi öz ya ra dı cı sı 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin qar şı-
ya qoy du ğu ideolo ji hə dəfl  ə rə 
doğ ru inam la irə li lə yir. De yim 
ki, biz bu iş lə ri çə tin lik lər dən ke-
çə-ke çə gö rü rük, doğ ru ol maz. 
Hə dəfl  ər o qə dər ay dın, o qə dər 
də qiq gös tə ri lib və on la ra ye tiş-
mək üçün cə nab Pre zi dent tə rə-
fi n dən elə möh kəm si ya si və in-
sa ni zə min ha zır la nıb ki, gö rü lən 
və gö rü lə cək bü tün iş lə rin uğur-
la ba şa çat dı rıl ma sı əv vəl cə dən 
şüb hə siz dir. Bu ide ya lar in di yə 
qə dər baş tu tan bü tün gö rüş lər-
də – həm Al ma ni ya da, həm İs-
veç də, həm də İn gil tə rə də tək cə 
bi zim yox, xa ri ci həm kar la rı mız 
tə rə fi n dən də inam la səs lən di ril-
di. Hə qi qə tən, Azər bay ca na olan 
ma raq Azər bay ca na olan sev gi yə 
çev ril mək də dir.
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- Ka mal müəl lim, Azər bay-

Azər bay can da elan olun muş “Mul ti kul tu ra-
lizm ili” mü na si bə ti lə və Bö yük Bri ta ni ya nın 
di ni li der lə ri nə, ümu mi lik də Bri ta ni ya ic ti-
maiy yə ti nə din lə ra ra sı mü na si bət lə rin, sülh 

için də bir lik də ya şa ma nın və to le rant lı ğın Azər bay can 
mo de li ni təq dim et mək məq sə di lə Qaf qaz Mü-
səl man la rı İda rə si, Azər bay ca nın Bö-
yük Bri ta ni ya da kı sə fir li yi və Bö yük 
Bri ta ni ya nın “Faith Mat ters” təş ki la-
tı ilə bir gə Lon don da sil si lə təd bir-
lər ke çi ri lib.
Azər TAc, Nü ma yən də he yə ti nin tər-
ki bin də olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul-
tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə 
Döv lət mü şa vi ri, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
Hi ma yə çi lər Şu ra sı nın səd ri, 
aka de mik Ka mal Ab dul la-
yev dən bu sə fər və ke çi ri lən 
təd bir lər lə bağ lı təəs sü rat-
la rı nı öy rə nib. “Ay dın yol” 
qə ze ti mü sa hi bə ni  oxu cu-
lara təq dim edir.

fi n dən son da be lə bir tək lif səs-
lən di ki, Bö yük Bri ta ni ya da kı 
di ni kon fes si ya rəh bər lə ri nin də 
Azər bay ca na sə fə ri fay da lı olar-
dı. On lar be lə sə fər lər et mə yə ha-
zır dır lar. Bu, bi zə nə ve rər?

də da nış dıq la rı mı zı öz göz lə ri ilə 
gör mək, elə bi li rəm ki, Azər bay-
ca na ma ra ğın sev gi yə çev ril mə-
sin də əsas rol oy na yar dı. Bun dan 
son ra kı bir gə “də yir mi ma sa-
lar”ın, konf rans la rın funk si ya və 
ün van la rı da ha da zən gin lə şər di.

edir ki, mul ti kul tu ra lizm Azər-
bay can xal qı na əsr lər bo yu xas 
olan bir də yər dir. Biz bu nu qo-
ru mu şuq. Am ma bu nu tək cə 
Azər bay can üçün qo ru ma mı şıq. 
Bü tün dün ya üçün qo ru mu şuq. 
Ba xın, bu gün Azər bay can öz 

zər bay can da elan olun muş “Mul ti kul tu ra-
lizm ili” mü na si bə ti lə və Bö yük Bri ta ni ya nın 
di ni li der lə ri nə, ümu mi lik də Bri ta ni ya ic ti-
maiy yə ti nə din lə ra ra sı mü na si bət lə rin, sülh 

için də bir lik də ya şa ma nın və to le rant lı ğın Azər bay can 
mo de li ni təq dim et mək məq sə di lə Qaf qaz Mü-
səl man la rı İda rə si, Azər bay ca nın Bö-
yük Bri ta ni ya da kı sə fir li yi və Bö yük 
Bri ta ni ya nın “Faith Mat ters” təş ki la-
tı ilə bir gə Lon don da sil si lə təd bir-

Azər TAc, Nü ma yən də he yə ti nin tər-
ki bin də olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul-
tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə 
Döv lət mü şa vi ri, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
Hi ma yə çi lər Şu ra sı nın səd ri, 
aka de mik Ka mal Ab dul la-
yev dən bu sə fər və ke çi ri lən 

Gö rür sü nüz mü, se çil miş he yət 
ar tıq öz-öz lü yün də Azər bay ca-
nın xoş mə ra mın dan xə bər ve rir. 
Azər bay can da müx tə lif kon fes-

si ya rəh bər lə ri nin və üzv lə ri nin 
bir-bi ri nə lo yal 

m ü  n a  s i  b ə -
ti, ey ni za-
m a n  d a 
d ö v  l ə  t ə , 

zər bay can da elan olun muş “Mul ti kul tu ra-
lizm ili” mü na si bə ti lə və Bö yük Bri ta ni ya nın 
di ni li der lə ri nə, ümu mi lik də Bri ta ni ya ic ti-
maiy yə ti nə din lə ra ra sı mü na si bət lə rin, sülh 

için də bir lik də ya şa ma nın və to le rant lı ğın Azər bay can 
mo de li ni təq dim et mək məq sə di lə Qaf qaz Mü-
səl man la rı İda rə si, Azər bay ca nın Bö-
yük Bri ta ni ya da kı sə fir li yi və Bö yük 
Bri ta ni ya nın “Faith Mat ters” təş ki la-
tı ilə bir gə Lon don da sil si lə təd bir-

Azər TAc, Nü ma yən də he yə ti nin tər-
ki bin də olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul-
tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə 
Döv lət mü şa vi ri, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
Hi ma yə çi lər Şu ra sı nın səd ri, 
aka de mik Ka mal Ab dul la-
yev dən bu sə fər və ke çi ri lən 

- Azər bay can bu gün tək cə Azər bay ca na sev gi yə çe vir mək azər bay can çı lıq ide ya sı na sə da-

bu is ti qa mət də gör dü yü iş lər 

nı di ni kon fes si ya rəh bər lə ri bu 

nə çat dı ran da bu nun əks-sə da-

bə ri hör mət li Meh ri ban xa nım 

ya da əsl mul ti kul tu ral la yi hə lə rə 

bay can xal qı na əsr lər bo yu xas “Azərbaycana olan 
maraq, sevgiyə 

çevrilməkdədir”


