
19 avqust 2016-cı il, cümə4

Ünvanlı dövlət sosial yardımı və 
özünüməşğulluq proqramları 
paralel fəaliyyət göstərəcək

 � Ölkəmizdə aztəminatlı ailələrin ünvanlı dövlət sosial yardımı 
proqramı ilə əhatə olunması, həmin ailələrə bu yardımların təyin olun-
ması və ödənişi prosesi davam etdirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin fərmanına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyi tərəfindən yaradılmış və bu ilin fevral ayından tətbiqinə başlanmış 
Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sistemi (VEMTAS) vasitəsilə 
aztəminatlı ailələr ünvanlı dövlət sosial yardımından heç bir məmur 
müdaxiləsi mümkün olmadan faydalanırlar. 

"VEMTAS ünvanlı dövlət sosial 
yardımı üzrə əhaliyə xidmətlərin müa-
sir və şəffaf, məmur-vətəndaş təmasları 
olmadan, vətəndaşlar üçün çevik və rahat 
şəkildə həyata keçirilməsini tam təmin 
edir. Sosial yardımların təyinatı prose-
si avtomatlaşdırılmış qaydada həyata 
keçirilir. Əhaliyə xidmətlər sisteminin 
elektron texnologiyalar üzərində qurul-
ması sahəsində ölkəmizin uğurlu islahat 
təcrübəsi olan və mükəmməl proqram 
təminatları əsasında fəaliyyət göstərən bu 
sistem vasitəsilə vətəndaşların elektron 
şəkildə müraciətlərinin qəbulu, avtomat-
laşdırılmış şəkildə araşdırılması və qərar 
verilməsi prosesi hazırda uğurla davam 
etdirilir". ƏƏSMN-nin ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsinin müdiri E.Babayev belə 
deyib.  

Bildirilib ki, həmin sistem tərəfindən 
ötən müddətdə 75268 nəfər ailə üzvü olan 
18855 ailəyə avtomatlaşdırılmış qaydada 
ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olu-
nub. Şöbə müdiri Azərbaycan Preziden-
tinin sərəncamına əsasən, ünvanlı dövlət 
sosial yardımlarının təyinat müddətinin 

bir ildən iki ilədək uzadıldığını qeyd edib 
və deyib ki, həmin ailələr sərəncamın im-
zalandığı vaxtdan sonra iki illik müddətə 
yardım təyin olunanlardır və ona görə də 
onlardan heç birinə bu il ərzində ünvanlı 
dövlət sosial yardımın verilməsi dayandı-
rılmayacaq". 

Ünvanlı dövlət sosial yardımı proq-
ramının aztəminatlı ailələrin yoxsulluğun 
çətinliklərindən qorunmasına yönəldiyini 
qeyd edən E.Babayev bildirib ki, belə 
ailələr arasından müvafiq potensialla-
rı olan ailələrin özünüməşğulluğuna, 
beləliklə yoxsulluq vəziyyətindən 
çıxmalarına şərait yaradılması hazırda 
əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri-
dir. Nazirlik tərəfindən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin "Əhalinin 
özünüməşğulluğunun təmin olunma-
sı sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" 
sərəncamı ilə aztəminatlı ailələrin 
özünüməşğulluğunun təmin olunması-
na yönəlik işlər aparılır: "Sərəncamla 
qeyd olunan məqsəd üçün ayrılmış 6 
milyon manat vəsait hesabına ölkə üzrə 
təqribən 1400 ailənin özünüməşğulluğu 

təmin ediləcək. Əmək qabiliyyətli ailə 
üzvləri olan belə ailələr üçün kiçik ailə 
təsərrüfatları yaradılması ilə bağlı zəruri 
tədbirlər görüləcək. Bu istiqamətdə 
işlərin dolğun və məqsədyönlü 
şəkildə tənzimlənməsi üçün "İşax-
taran vətəndaşların özünüməşğulluq 
fəaliyyətinin təşkili tələbləri" təsdiq 
edilib. Özünüməşğulluq layihələrinə cəlb 
olunacaq vətəndaşlara biznesin təşkili ilə 
bağlı təlimlər də keçiriləcək, onlara biznes 
fəaliyyətinin inkişafı ilə bağlı məsləhətlər 
veriləcək". 

Artıq yaxın vaxtlarda aztəminatlı 
ailələrin özünüməşğulluğunun təmin 
olunması istiqamətində praktik işlərə 
başlanacağını qeyd edən E.Babayev 
bununla da aztəminatlı ailələr üçün daya-
nıqsız passiv sosial təminat tədbirlərindən 
dayanıqlı fəal məşğulluq proqramlarına 
keçiləcəyini bildirib: "Özünüməşğullluq 
proqramına bunun üçün müvafiq poten-
sialları, əmək qabiliyyətli üzvləri olan 
aztəminatlı ailələrin cəlb edilməsi nəzərdə 
tutulur və bu proqramın icrası ünvanlı 
dövlət sosial yardımı proqramının da-
yandırılmasını şərtləndirmir. Ona görə də 
özünüməşğullluq proqramı ilə paralel ola-
raq, özlərindən asılı olmayan səbəblərdən 
yoxsulluq vəziyyətində yaşayan, 
məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunmaq üçün 
potensialları olmayan ailələrin dövlətin 
sosial yardımları ilə təmin edilməsi prose-
si də davam etdiriləcəkdir".

Zərifə BƏŞİRQIZI, "Xalq qəzeti"

Kolumbiyanın 
Azərbaycandakı 
müvəqqəti işlər vəkili Milli 
Kitabxanada olmuşdur

 � Qonağı kitabxananın direktoru, professor 
Kərim Tahirov qəbul edərək, görüşdən məmnunluğunu 
bildirmiş, kitabxana haqqında ətraflı məlumat ver-
mişdir. Xanım Marta Galindo Azərbaycanda olma-
ğından çox razı olduğunu söyləmiş, mədəniyyətimizə, 
incəsənətimizə, mətbəximizə, ədəbiyyatımıza məftun 
olduğunu bildirmişdir.

Oxuculara xidmət işləri 
üzrə direktor müavini Ədibə 
İsmayılova xanım Marta 
Galindo Penanı kitabxana, 
eləcə də Açıq kitabxana ilə 
tanış etmiş, ona kitabxana-

nın fondu və xidmət sahələri 
haqqında məlumat vermiş, 
qonağın suallarını cavablan-
dırmışdır. Nadir kitablar və 
kitabxananın muzeyi şöbəsi ilə 
yaxından tanış olan qonaq ki-

tabxanaya üzv olaraq fonddan 
bəhrələnəcəyini söyləmişdir. 
Qonaq Açıq kitabxanada “Rəy 
və təkliflər” kitabına öz ürək 
sözlərini yazmışdır. Sonda 
Azərbaycan Milli Kitabxanası 
“Fotoalbom” (Azərbaycan, 
ingilis və rus dillərində), 
Azərbaycanın  mədəniyyət 

obyektlərini özündə əks 
etdirən xəritə, Azərbaycan 
mətbəxi (ingilis dilində), 
Azərbaycan muğamları və 
b. kitablar qonağa hədiyyə 
verilmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Böyük İpək Yolunun bərpası regionda iqtisadi 
əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək

 � Qədim İpək Yolunun bərpası istiqamətində 
işlər sürətlə aparılır.  Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sözlərinə görə, bu layihələr xalqları, iqtisa-
diyyatları birləşdirir: “Müxtəlif nəqliyyat layihələrinin 
icrası əlbəttə ki, böyük vəsait tələb edir. Amma buna 
baxmayaraq, belə layihələrə vəsait ayırmalıyıq.

Onların içində, xüsusilə 
Avropa ilə Asiyanı birləşdirən 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu 
qeyd etmək istəyirəm. Bu 
dəmir yolu vasitəsi ilə qitələr 
birləşəcək, Azərbaycan tranzit 
ölkəsi kimi tanınacaqdır. Bu 
dəmir yolu bundan sonra 
yüzilliklər ərzində  xalqlara 
xidmət edəcək. Bu böyük geosi-
yasi, geoiqtisadi və əməkdaşlıq 
layihəsidir”.

Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolu layihəsinin 
həyata keçirilməsi və Bosfor 
boğazında dəmir yolu tu-
nelinin inşası Transavropa 
və Transasiya dəmir yolu 
şəbəkələrinin birləşdirilməsini, 
yük və sərnişinlərin birbaşa 
Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə ərazilərindən keçməklə 
Avropa və Asiyaya çıxışını 
təmin etməklə yanaşı, region 
ölkələrinin tranzit potensialının 
artmasına, Avropaya inteqrasiya 
proseslərinin sürətlənməsinə 
və əməkdaşlığın daha da 
inkişafına, habelə ölkəmizin 
xarici iqtisadi əlaqələrinin 
genişlənməsinə xidmət 
edəcəkdir.  

Azərbaycan dövləti təkcə 
karbohidrogen ehtiyatı ixracının  
şaxələndirilməsi ilə vəzifəsini 
bitmiş hesab etmir. Digər 
mühüm vəzifə ölkə sahibkarla-
rının ixrac potensialının daha da  
artırılmasıdır. Bu vacib vəzifəni 
yerinə yetirmək üçün isə yeni 
nəqliyyat-kommunikasiya 
layihələri  ləngimədən real-
laşdırılmalıdır. Heç şübhəsiz, 
qədim İpək Yolu, Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizləri ilə yanaşı, 
bu ilin sonunadək istismara 
verilməsi nəzərdə tutulan Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, 
habelə Ələt qəsəbəsində tikilən 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nı ixracın genişləndirilməsinə 
mühüm töhfə olacaqdır.

Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamları ilə ayrılan 
vəsaitlər hesabına son illər 
ərzində paytaxt Bakıda, eləcə 
də ölkənin regionlarında 
mühüm infrastruktur layihələri 
uğurla gerçəkləşdirilib. 
Nəqliyyat-yol kompleksində, 
həmçinin yol təsərrüfatında 

sistemli və davamlı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi  inf-
rastrukturun tamamilə 
müasirləşdirilməsinə müsbət 
təsir göstərib. Elə bunun 
nəticəsidir ki, Avropa ilə Asiya 
arasında körpü rolu oynayan 
Azərbaycan hazırda çox böyük 
tranzit imkanlarına malikdir. 
Şərqdən Qərbə və Şimaldan 
Cənuba gedən yollar məhz 
respublikamızdan keçdiyi üçün 
ölkəmiz Şərq ilə Qərb, Şimal 
ilə Cənub arasında ticarət 
yollarının çoxunun birləşdiyi 
əlverişli logistik mərkəzə 
çevrilir. Azərbaycanın bütün 
Avrasiya regionu üçün strateji 
əhəmiyyətli logistik mərkəzə 
çevrilməsində ölkəmizin 
əlverişli coğrafi mövqeyi, 
burada zəruri nəqliyyat infrast-
rukturlarının mövcud olması  
mühüm rol oynayır. 

Son illər Azərbaycanın 
nəqliyyat sektorunda həyata 
keçirilən bir sıra irimiqyaslı 
infrastruktur layihələrinin - mü-
asir aeroportların, beynəlxalq 
əhəmiyyətli avtomobil yol-
larının tikintisi, Şərq-Qərb 
və Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizləri istiqamətində 
dəmiryol xətlərinin yenilənməsi 
nəticəsində ölkəmizin xarici 
iqtisadi əlaqələri genişlənib. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol 
xətti Avropa və Asiya ölkələri 
arasında yük daşınmasında 
tranzit ölkə kimi Azərbaycanın 
əhəmiyyətini daha da artıracaq. 
Yeri gəlmişkən, bu marşrut 
Asiya və Avropa ölkələrini 
birləşdirəcək ən qısa yoldur və 
onunla hər il 30 milyon ton yük 
daşınması gözlənilir. 

Şimal-Cənub Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin ti-
kintisinin reallaşdırılması 
istiqamətində mühüm addımla-
rın atılması, Azərbaycanın tran-
zit potensialının artırılmasında, 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin 
daha da genişləndirilməsində 
mühüm rol oynayacaq. Bu 
məqsədlə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev 
“Şimal-Cənub Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazisindən keçən hissəsində 
işlərin sürətləndirilməsi 

haqqında” Sərəncam imzala-
yıb. Həmin sərəncama uyğun 
olaraq, 2016-cı il aprelin 20-də 
Azərbaycan Respublikası ilə 
İran İslam Respublikasının 
dövlət sərhədində, Astara çayı 
üzərində 82,5 metr uzunlu-
ğunda dəmir yolu körpüsünün 
təməli qoyulub, martın 1-də 
isə Astara stansiyasından İran 
İslam Respublikası dövlət 
sərhədinə qədər birxətli 8,3 
kilometr uzunluğunda yeni 
dəmir yolu xəttinin tikintisinə 
start verilib.

Proqnozlar göstərir 
ki, tam gücü ilə fəaliyyət 
göstərəcəyi təqdirdə Şimal-
Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi Avropa ölkələrinin, 
Rusiyanın, Mərkəzi Asiya 
və Qafqaz regionlarının Fars 
körfəzi və Hindistana çıxışına, 
Xəzəryanı ölkələrin Qara dəniz 
limanları ilə ticarət əlaqələrinin 
intensivləşdirilməsinə şərait 
yaradacaq.

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi 
Asiya dövlətlərinin tranzit po-
tensialının inkişafı üçün bu gün 
Avropa-Qafqaz-Asiya (TRA-
CECA) nəqliyyat dəhlizinin çox 
böyük əhəmiyyəti var. Son illər 
Xəzəryanı ölkələrdən tranzit 
yolla Avropa istiqamətində 
daşınan karbohidrogen xamma-
lın beşdə dörd hissəsindən çoxu 
məhz bu dəhlizin payına düşür. 
Artıq ötən ilin avqustundan 
etibarən tarixi İpək Yolunun 
bərpası üzrə işlərə başlanı-
lıb. Beynəlxalq Transxəzər 
nəqliyyat marşrutu ilə birinci 
sınaq konteyner qatarı Çindən 
Bakı limanına qədər 4768 ki-
lometr (o cümlədən, dəmiryolu 
ilə 4258 kilometr və dəniz yolu 
ilə 510 kilometr) məsafə qət 
edib. Buradan isə Gürcüstan və 
Türkiyə ərazisi ilə Avropaya 
istiqamət götürüb. 

Xatırladaq ki, bu il yanvar 

ayının 14-də Azərbaycan, Qa-
zaxıstan, Gürcüstan və Ukrayna 
TRACECA dəhlizinin strateji 
tərkib hissəsi olan və ildə 15 
milyon tondan çox yükdaşıma 
potensialına malik Transxəzər 
beynəlxalq nəqliyyat marş-
rutu üzrə yükdaşımalar üçün 
rəqabətqabiliyyətli güzəştli 
tariflər müəyyən edilməsi 
barədə protokol imzalayıblar. 

Mütəxəssislərin fikrincə, 
ölkəmizin Böyük İpək 
Yolu layihəsində iştirakı 
perspektivləri Azərbaycanın 
gələcəyi üçün mühüm önəm 
daşıyır. Yeni İpək Yolu iqtisadi 
xəttinin yaradılması ticarət, 
enerji, elm və texnologiya, 
informasiya, kənd təsərrüfatı, 
eyni zamanda, turizm sahəsində 
əməkdaşlıq üçün yeni im-
kanlar yaradacaq. Strateji 
ticarət marşrutu olan Yeni 
İpək Yoluna zəngin mədəni 
və tarixi dəyərləri, ənənələri 
olan ölkələrin ərazisindən 
keçən böyük turizm marşrutu 
kimi baxılmalıdır. Böyük İpək 
Yolunun bərpası magistral 
boyunca iqtisadi inteqrasiya və 
ticarətin liberallaşdırılmasını 
nəzərdə tutur. Bu proses ölkələr 
arasında iqtisadi və mədəni 
mübadiləni yüksək səviyyədə 
təmin edəcək, turizmin inkişa-
fını sürətləndirəcək və asanlaş-
dıracaq.

İpək Yolunun inkişafı üzrə 
birgə iş həm də Azərbaycan 
və Çin iqtisadiyyatının in-
kişafı üçün əlavə imkanlar 
yaradacaq. Həm bu məqsədlə, 
həm də nəqliyyat və infrast-
ruktur inkişafına xidmət edən 
birgə layihələrin reallaşdırıl-
ması naminə adları çəkilən 
ölkələrin müvafiq qurumları 
arasında əməkdaşlıq da təbii ki, 
genişlənəcək.   

V. BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

 � Bu il Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin müva-
fiq sərəncamına əsasən “Multikulturalizm ili” elan olunmuş-
dur. Bu fakt beynəlxalq terrorizmin əsas marşrutlarına yaxın 
ərazidə yerləşən, eyni zamanda həm özü münaqişəyə cəlb 
edilən və bundan əziyyət çəkən, Yaxın Şərq kimi dünyanın 
ən qaynar siyasi problemlərinin olduğu nöqtələrə yaxın olan 
Azərbaycan üçün, əslində, böyük nailiyyət hesab olunmalıdır. 
Çünki belə bir həssas və münaqişəli regionda multikultu-
ralizm ilinin elan olunması, əslində dünyaya sülh və birlik 
mesajları vermək və kütləvi insan qırğınlarına, müharibələrə 
meydan oxumaqdır. 

Plüralizmin etirafı, 
çoxmədəniyyətliliyin 

təsdiqi
Bu gün Azərbaycanda dövlət 

siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilən 
multikulturalizm ifadəsi 1960-cı 
illərin sonunda Kanadada meydana 
gəlmişdir. Termin kimi o, 1970-ci 
illərdə ədəbiyyatda əks olunmuş-
dur. The Harper Colins sosiologiya 
lüğətində (1991) multikulturaliz-
min belə bir tərifi verilir: “Multi-
kulturalizm bir çox cəmiyyətlərin 
xüsusiyyəti kimi plüralizmin 
mövcudluğunun etiraf olunması 
və inkişafı deməkdir. Multikul-
turalizm mədəni müxtəlifliyin, 
məsələn, azlıqların dilinin 
müdafiəsi məsələsini öz qarşısına 
qoyur. Eyni zamanda, o, azlıqların 
mədəniyyəti ilə əsas mədəniyyətin 
qeyri- bərabər münasibətlərini 
nəzərdə saxlayır”. Multikultura-
lizm tərcümədə çoxmədəniyyətlilik 
deməkdir. Çoxmədəniyyətlilik 
dedikdə isə ilk növbədə etnik, irqi, 
dini və mədəni müxtəlifliklər, bu 
müxtəlifliklərin əsasını təşkil edən 
dəyərlər nəzərdə tutulur.

Müasir dövrdə dünya 
ölkələrinin əksəriyyətində etnik, 
irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər 
mövcuddur. Bu müxtəlifliklər tarixi 
prosesin inkişafının nəticəsi kimi 
obyektiv xarakter daşıyır. Onlar 
xalqların etnik-mədəni dəyərlərini, 

mədəniyyətlərini xarakterizə 
etməklə onların dünyagörüşü 
və fəaliyyətlərinin əsasını təşkil 
edir. Stenford Ensiklopediyasında 
qeyd olunur ki, multikulturalizm 
məfhumuna bütün məzlum qruplar- 
afro-amerikalılar, qadınlar, cinsi 
azlıqların nümayəndələri, şikəstlər 
və s. aid edilsə də, multikulturaliz-
min tədqiqatçılarının əksəriyyəti 
adətən bu məfhuma etnik və dini 
azlıqları təşkil edən immiqrantları 
(mühacirləri) (məsələn, ABŞ-dakı 
Latın amerikalıları, Qərbi Avropa-
da müsəlmanları), milli azlıqları 
(məsələn, katalonları, baskları, 
uelsliləri, kvebekliləri) və yerli 
xalqları (məsələn, Şimali Amerika-
dakı yerli xalqları, Yeni Zelandiya-
dakı maoriləri) daxil edirlər. 

Multikulturalizm - sosial 
ədalət, imkanların bərabərliyi, 
demokratiya kimi anlayışla-
rın müzakirə olunan terminləri 
sırasına daxildir. Multikultu-
ralizm cəmiyyətin inkişafının 
məhsulu, cəmiyyətdə baş verən 
hadisələr nəticəsində meydana 
gəldiyinə görə o, ilk növbədə sosial 
hadisədir. Sosial hadisə kimi for-
malaşan multikulturalizm digər so-
sial hadisələrə (siyasətə, iqtisadiy-
yata, mədəniyyətə, mənəviyyata, 
ictimai şüurun müxtəlif forma-
larına və s.) təsir göstərir, onlar-
la qarşılıqlı münasibətdə olur. 
Multikulturalizm etnik-mədəni 

müxtəlifliklərin və onların əsasını 
təşkil edən dəyərlərin qorunması 
və inkişafını nəzərdə tutur. Bu isə 
insanların hüquq və azadlıqları-
nın müdafiə olunmasının tərkib 
hissəsidir. Multikulturalizmi təbliğ 
edən ölkə onu dövlət ideolo-
giyasının tərkib hissəsi, dövlət 
siyasəti səviyyəsinə qaldırır. Bir 

sosial hadisə kimi meydana gələn 
multikulturalizmin inkişafının 
sonrakı mərhələləri onun dövlət 
ideologiyasına, dövlət siyasətinə 
çevrilməsidir. 

Bu gün Azərbaycanda multi-
kulturalizm məhz dövlətin qayğısı 
və nəzarətindədir və xüsusi prin-
sipiallıqla himayə edilir. Əslində, 
ölkəmizdə bu terminin mahiyyətinə 
ta qədimdən önəm verilmişdir. 
Hər zaman bu regionda milli və 
dini müxtəlifliyin nümayəndələri 
bərabər həyat normalarını və qa-
nunlarını sağlam şəkildə, insident-
siz bölüşdürmüşlər. Yəni zahirən 
baxsaq, sual yarana bilər ki, əgər 
bu xalq qədimdən multikultural 
dəyərlərə sahibdirsə, bəs nə üçün 
burada dövlət siyasətinin tərkib 
hissəsinə çevrilmişdir? Yəni buna 
nə ehtiyac var? Məsələ ondan 
ibarətdir ki, Azərbaycan məhz 
həssas siyasi-mədəni kəsişmə 
nöqtəsində yerləşdiyi və daxilən 
mədəni müxtəlifliyə qucaq açdığı 
üçün düşmən ölkənin və digər 
beynəlxalq terror şəbəkəsinin 
ideya poliqonuna çevrilə bilər. 
Multikulturalizm Azərbaycanda 

xalqın yaşam tərzidir, məhz bu 
dayanaqlılığı təmin etmək üçün 
dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə 
çevrilmişdir.

Multikulturalizm 
platforması

Multikulturalizmi beynəlxalq 
platformaya çevirmək istəyən 

Azərbaycan  bu prosesə uyğun 
ardıcıl addımlar atır və onun 
möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə 
mühüm təşəbbüslərlə çıxış edir. 
Məsələn, 2008-ci ildə Avropa 
Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərinin Bakıda keçirilən 
toplantısına İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv ölkələrin 
mədəniyyət nazirləri də dəvət 
olunmuşdu. Bu, tarixdə ilk dəfə 

baş verirdi. 2009-cu ildə Bakıda 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin 
toplantısına isə Avropa Şurasın-
dan mədəniyyət nazirləri qatıl-
mışdı. “Bakı prosesi” adlanan bu 
təşəbbüs sonradan Azərbaycanda 
dünya dini liderlərinin Zirvə görü-
şünün, mədəniyyətlərarası dialoq 

və Bakı Beynəlxalq Humanitar 
forumlarının keçirilməsinə təkan 
verdi. 

Həmin tədbirlər multikultu-
ralizm ənənələrinin təbliğində 
Azərbaycanın əvəzsiz rolunu 
göstərdi. Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin 
yaradılması isə ölkəmizin tolerant-
lıq prinsiplərinə  sadiq qalmasının 
əyani nümunəsinə çevrildi.

Dövlətimizin başçısı  Ba-
kıda keçirilən III Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru-
munun açılışındakı nitqində bu 
barədə bildirdi ki, bizim ölkədə 
multikulturalizm ənənələri hər 
zaman güclü olub və Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin 
yaradılması bu dəyərlərin təşviqi 

istiqamətində hökumətimizin atdığı 
daha bir addım idi. Multikulturaliz-
min alternativi yoxdur... Prezident 
əlavə etdi ki,  multikulturalizmi 
gələcəyi olmayan məfhum kimi 
təqdim etmək təhlükəlidir, əksinə, 
səylərimizi dayandırsaq, dünya-
da vəziyyət daha da pisləşəcək. 
Bundan əlavə, BMT-nin Sivilizasi-
yalar Alyansının Bakıda keçirilən 
7-ci Qlobal Forumu da dünya 
ölkələrinin Azərbaycandakı multi-
kultural mühitə olan münasibətinin 
real ifadəsini aydın şəkildə 
göstərdi. Prezident İlham Əliyev 
bu möhtəşəm tədbirdəki çıxışında 
bir daha qeyd etdi ki, bizim üçün 
multikulturalizm dövlət siyasətidir. 
Biz bu vacib məsələnin müzakirə 
edilməsi üçün müxtəlif tədbirlər 
təşkil edirik.

Eyni zamanda, Azərbaycanın 
birinci xanımı, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban Əliyeva 
ölkəmizin tolerantlıq ənənələrinin 
dünya miqyasında təbliğinə bö-
yük dəstək verir. Heydər Əliyev 
Fondunun xətti ilə dünyanın bir 
neçə ölkəsində bu qəbildən silsilə 
tədbirlər keçirilməkdədir. Məsələn, 

birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
iştirakı ilə Parisdə “Dini tolerant-
lıq: Azərbaycanda birgə yaşa-
maq mədəniyyəti” mövzusunda 
keçirilən konfrans multikultura-
lizmin bu və ya digər formada sı-
xışdırıldığı Avropanın gələcəyində 
onun necə mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini göstərirdi. Bir sözlə, 
multikulturalizmin inkişafında 
Bakının mövqeyi əvəzedilməzdir. 
Çünki həm geopolitik üstünlük, 
münaqişəli bölgələrə yaxınlıq, 
həm də müharibə şəraitinin olması 
ilə yanaşı, rəsmi Bakının bu gün 
dünyada ən çox ehtiyac duyulan 
məsələlərdən biri olan multikul-
turalizmi beynəlxalq platforma 
kimi dövlət siyasətinin ayrılmaz 
hissəsinə çevirməsi təqdirəlayiqdir.

 Azərbaycanı dünyada 
multikulturalizmin brendinə 
çevirmək üçün Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən yaradılan Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi qısa zamanda Azərbaycan 
multikulturalizminin elmi əsaslarla 
öyrənilməsi və dünyada təbliği ilə 
bağlı bir sıra mühüm işlərin icra-
sına başladı. “Multikulturalizmə 
giriş” və “Azərbaycan multikul-
turalizmi” fənləri yaradıldı və hər 
iki fənn üzrə tədris proqramları 
hazırlanaraq Təhsil Nazirliyində 
təsdiq olundu.

Beləliklə, dövlət başçısının 
qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan 
multikulturalizmlə bağlı çox böyük 
işlər görüb. Azərbaycan nümunəsi 
göstərir ki, multikulturalizm yaşa-
yır. Baxmayaraq bəzi siyasətçilər 
deyirlər ki, multikulturalizm iflasa 
uğrayıb. Bəlkə haradasa iflasa 
uğrayıb. Amma Azərbaycanda 
yaşayır və bu meyillər, bu ide-
yalar güclənir, ictimaiyyətdən də 
daha çox dəstək alır. Biz bu yolla 
gedəcəyik. 

Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

MULTİKULTURALİZM 
Azərbaycanda dövlət siyasətidir


