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 � Bu yaxınlarda dövlət müstəqilliyinini bərpasının 

25-ci ildönümü tamam olan Azərbaycan Cənubi Qafqaz 
regionunda mühüm rolu və mövqeyi ilə seçilir, aparıcı dövlət 
statusunda çıxış edir. Bu, yalnız respublikamızın zəngin təbii 
sərvətləri ilə şərtlənmir. Oxşar tərəqqi yolu keçmiş ölkələrdə 
olduğu kimi, Azərbaycanda da bu resurslardan xalqın 
mənafeyinə uyğun istifadə edilməsi, hər bir vətəndaşın 
maraqlarına cavab verən inkişaf strategiyasının həyata 
keçirilməsi həm də xarizmatik lider amili ilə bağlıdır. Dünya 
şöhrətli siyasi xadim, ümummilli lider Heydər Əliyevin milli 
inkişaf konsepsiyasını son 13 ildə inamla davam etdirən 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqil dövlət 
kimi bölgədə və dünyada layiqli yerini tapmasını, regional 
liderliyini yüksək səviyyədə təmin etmişdir. 

Qlobal tədbirlər məkanı

Yürüdülən uğurlu siyasətin 
nəticəsi olaraq Azərbaycan region 
ölkələrini sarsıdan qlobal maliyyə 
böhranı şəraitində sabit inkişaf tem-
pini qoruyub saxlayır, təkcə iqtisadi 
deyil, həm də zəngin milli-mənəvi, 
intellektual potensialı ilə dünya-
nın diqqət mərkəzində yer alır. Bu 
diqqət həm də respublikamızın 
Avropa və dünya miqyaslı siyasi, 
iqtisadi və humanitar tədbirlərə 
ev sahibliyi etməsi, Şərqlə Qərb 
arasında multikultural körpü rolunu 
oynaması ilə şərtlənir. 

Son illər bir sıra beynəlxalq 
iqtisadi, siyasi və humanitar 
tədbirlərin keçirilməsi məkanı 
kimi Bakı şəhərinə üstünlük 
verilməsi ölkəmizin  beynəlxalq 
nüfuzunu daha da yüksəldir. Dünya 
ictimaiyyəti isə respublikamızda 
həyata keçirilən islahatlar kursu-
nun mahiyyəti ilə bağlı dolğun, 
hərtərəfli, obyektiv informasiya 
almaq imkanı qazanır. Belə tədbirlər 
Azərbaycanın dünyaya daha 
yaxından tanıdılmasına, ölkəmizin 
investisiya cəlbediciliyinin artı-
rılmasına, milli mədəniyyətin və 
incəsənətin təbliğinə geniş imkanlar 
açmaqla yanaşı, xaricdə diaspor və 
lobbi quruculuğu işinin də  mühüm 
tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan son illər İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 
konfransına, Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu-
na, Krans Montana Forumuna, Da-
vos Forumuna, I-V Bakı Beynəlxalq 
Humanitar forumlarına ev sahibliyi 
etmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq 
nüfuzunun yüksəldilməsində 
mötəbər idman tədbirləri də sözünü 
deyir. Ötən il Bakıda ilk Avropa 
Oyunlarının, bu il “Formula-1” ya-
rışının, Ümumdünya Şahmat Olim-
piadasının keçirilməsi Azərbaycanın 
multikultural dəyərlərə sadiq ölkə 
olmasını bir daha təsdiqləmişdir. 
Respublikamız 2017-ci ildə IV 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Qlobal Forumuna və İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi 
edəcəkdir. 

Azərbaycanda fəlsəfi, politoloji 
və humanitar düşüncənin düzgün 
məcrada inkişafına sanballı töhfələr 
vermiş Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiye-
vin yaxın vaxtlarda mətbuatda  işıq 
üzü görmüş "V Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu cəmiyyətin 

hansı istiqamətdə hərəkət etdiyi-
ni anlamağa imkan verən dünya 
miqyaslı məkandır" sərlövhəli 
məqaləsində haqlı olaraq vurğula-
nır ki, Azərbaycan fəal diplomatik 
əlaqələrin qurulduğu, intensiv 
danışıq proseslərinin aparıldığı, 
mühüm tarixi sənədlərin imzalan-
dığı məkandır: “Bizim dövlətimiz, 
sözün həqiqi mənasında, müxtəlif 
sivilizasiyaların nümayəndələrinin 
görüş məkanına çevrilib. 
Çoxmədəniyyətli, polietnik, tole-
rant, yeni zəfərlərə və təşəbbüslərə 
hazır olan bu diyar qədim dövrün 
möhtəşəm abidələri ilə eleqant 
yeni tikililərin harmonik şəkildə 
qonşuluq etdiyi, müxtəlif arxitek-
tura üslublarının və tarixi layların 
mozaikasının hökm sürdüyü, neft-
qaz bumu ilə yanaşı, genişmiqyaslı 
“mədəni bum”un möhkəmləndiyi 
məkandır. İdeyadakı həyatdan 
reallıqdakı həyata keçidi həm 
sosial-iqtisadi transformasiya, 
həm də keçmişdən gələcəyə 
istiqamətlənmiş ölkəmizin ruhu 
nümunəsində əyani və aşkar şəkildə 
görmək olar”. 

İntellektual müzakirələr 
üçün platforma

Beynəlxalq forumlar, konf-
ranslar vasitəsilə dialoq mühitinin 
yaradılması, nəzəri-praktiki bilik 
mübadiləsi, konstruktiv debat və 
müzakirələr üçün platformanın 
formalaşdırılması deməyə əsas verir 
ki, Bakı şəhəri həm də intellektu-
al müzakirələr məkanına çevrilir. 
Bir müddət əvvəl respublikamızın 
paytaxtında keçirilmiş V Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu 
2008-ci ildən başlayan "Bakı 
prosesi"nin məntiqi davamı olmaq-
la, respublikamızın ictimai həyatın 
müxtəlif sahələrində əldə etdiyi 
nailiyyətlərin Avropa və beynəlxalq 
səviyyədə etirafıdır. 

Son 13 ilin yüksək inkişaf tren-
di – cəmiyyətin mənəvi-intellektual 
tərəqqi yoluna qədəm qoyması, 
dövlətin heyrətamiz iqtisadi uğurla-
ra imza atması, yürüdülən müstəqil 

xarici siyasət və digər çoxsaylı 
uğurlar belə bir mühüm qərarın 
qəbuluna ciddi təsir göstərmişdir. 
Humanitar forumların Bakıda təşkili 
ölkəmizin real əsaslara söykənən si-
yasi nüfuzunun göstəricisi olmaqla 
yanaşı, Azərbaycanın belə mötəbər 
tədbirlərin təşkili sahəsində əldə et-
diyi böyük təcrübə və malik olduğu 
iqtisadi potensialla da şərtlənir. 

Sirr deyildir ki, qlobal miqyaslı 
siyasi, iqtisadi, mədəni və idman 
tədbirlərinin təşkili məqsədilə 
məkanın seçilməsi zamanı hər bir 
ölkənin imici, demokratik dəyərlərə, 
insan hüquq və azadlıqlarına, 

tolerantlıq prinsipinə, multikultural 
dəyərlərə sadiqliyi ilə yanaşı, həm 
də  iqtisadi resursları və müasir 
infrastrukturu ciddi nəzərə alınır. 
Bu mənada, mövcud siyasi sabitlik 
və güclü iqtisadi potensial müxtəlif 
seçimlər zamanı Azərbaycanın adını 
ön sıralara çıxarır. 

Müasir infrastrukturun ya-
radılması, Avropa standartları 
səviyyəsində abadlıq-quruculuq 
işlərinin həyata keçirilməsi, yaşıl-
lıqların salınması və digər tədbirlər 
hazırda Bakı şəhərini dünyanın 
müasir meqapolislərindən birinə 
çevirmişdir. İldən-ilə gözəlləşən, 
müasirləşən paytaxtımız hazırda 
Avropanın böyük ticarət, iqti-
sadiyyat, enerji və mədəniyyət 
mərkəzlərindən sayılır. Xüsusi 
vurğulamaq istərdik ki, “Eurovisi-
on-2012” musiqi yarışması, I Avro-
pa Oyunları, “Formula-1” Qran- 
Pri yarışları, Dünya Şahmat Olimpi-
adası və digər qlobal tədbirlər üçün 
məkan seçilməsi zamanı respublika-
mızın malik olduğu müasir infrast-
ruktur nəzərə alınmışdır. 

Tarixi irsə sadiqlik 
nümunəsi

Mühüm beynəlxalq tədbirlərin 
respublikamızda keçirilməsi zamanı 
Azərbaycanın tarixən multikul-
turalizm sahəsində əldə etdiyi 
nailiyyətlər də önə çəkilir. Qeyd 
etnək lazımdır ki, multikultural və 
tolerant düşüncə tərzi hər bir xalqın 
inkişaf yolundan, dünyagörüşündən, 
habelə yerləşdiyi coğrafi məkandan 
asılı olaraq inkişaf edir. Son 
illərin ən işlək terminlərindən 
olan multikulturalizm mahiyyətcə 
qədimlərə gedib çıxır. Bu anlayışın 
mahiyyətində cəmiyyətdə daha çox 
ədalət, mərhəmət kimi ümumbəşəri 
ideyaları təşviq etmək məramı var. 
Multikulturalizm mədəni plüralizmi 
qəbul edir və onun inkişafına şərait 
yaradır. O, ölkə əhalisinin etnik, irqi 
və dini müxtəlifliyindən asılı olma-
yaraq, hamının hüquq və azadlıqla-
rına hörmətlə əlaqədardır. 

Azərbaycanda belə bir mühitin 

formalaşması xalqımızın və bu 
coğrafi məkanda dövlətlərin for-
malaşma mərhələləri ilə bilavasitə 
bağlıdır. Hələ şəhər-dövlətlərin 
yarandığı ilkin dövrlərdən bu 
coğrafi məkanda müxtəlif etnoslar 
birgə yaşamış, uzun sürən mənasız 
qarşıdurma və müharibələrdən, 
toqquşmalardan sonra dinc və 
qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşa-
mağın zəruriliyini dərk etmişlər. 
Tədricən müxtəlif dinə, məzhəbə, 
dilə, mədəniyyətə malik insan-
ların ümumi Vətəninə çevrilən 
Azərbaycanda tolerantlıq düşüncəsi 
getdikcə inkişaf etmişdir. 

“Biz azərbaycanlılar İslam dini 
ilə fəxr edərək, eyni zamanda heç 
vaxt dinlərə qarşı mənfi münasibət 
göstərməmişik, düşmənçilik 
etməmişik, ədavət aparmamışıq və 
heç bir başqa xalqı da öz dinimizə 
itaət etməyə məcbur etməmişik. 
Ümumiyyətlə, başqa dinlərə 
dözümlülük, başqa dinlərlə yanaşı 
və qarşılıqlı anlaşma şəraitində 
yaşamaq İslam dəyərlərinin 
xüsusiyyətidir. Bu, tarix boyu 
Azərbaycanda da, Qafqazda da 
öz əksini tapıbdır. Azərbaycanda 
İslam dini ilə yanaşı xristian dini 
də, yəhudi dini də əsrlər boyu 
yaşayıb və indi də yaşayır” – deyən 
ümummilli lider ölkədə mütərəqqi 
İslam dəyərlərinin inkişafına xüsu-
si diqqət yetirmiş, başqa dinlərin 
inkişafına da tolerant mühitin 
yaradılmasını təmin etmiş, dini 
konfessiyalar arasında qarşılıqlı 
hörmətə söykənən münasibətlərin 
formalaşmasına çalışmışdır. 

Ümumilikdə, dövlət başçı-
sı İlham Əliyev tarixi-mədəni 
irsin, milli-mənəvi dəyərlərin 
dirçəldilməsi, xüsusən də dini 
ziyarətgahların əsaslı təmiri və 
yenidən qurulmasına xüsusi diqqət 
ayırır. Azərbaycan multikulturaliz-
minin inkişafında Heydər Əliyev 
Fondunun da xidmətləri qeyd 
olunmalıdır. Ölkəmizdə tolerantlıq 
ənənələrinin qorunması işinə xüsusi 
əhəmiyyət verən fondun “Tolerant-
lığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi 
bu baxımdan xüsusi maraq doğu-
rur. Layihə çərçivəsində Heydər 
Əliyev Fondu katolik, pravoslav 
kilsələrinin və sinaqoqların təmirinə 
töhfə verir. 

Bu da təsadüfi deyildir 
ki, Azərbaycan Prezidentinin 
sərəncamı ilə 2014-cü ildə dünyada 
yaradılmış ilk multikultural qurum 
Beynəlxalq Bakı Multikulturalizm 
Mərkəzidir. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin 10 yanvar 2016-cı 
il tarixli sərəncamı ilə 2016-cı ilin 
Azərbaycanda “Multikulturalizm 
ili” elan edilməsi ölkəmizin bu 
sahədəki tarixi nailiyyətlərinin 

dünyaya təqdimatı baxımından 
yeni imkanlar açmışdır. 

Multikulturalizmin 
alternativi yoxdur

Bir müddət əvvəl Bakıda 
keçirilmiş V Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu miqyası-
na, əhəmiyyətinə və səmərəli 
nəticələrinə görə 2016-cı ildə 
respublikamızda keçirilmiş mötəbər 
tədbirlər sırasında xüsusi yer tutur. 
"V Bakı Beynəlxalq Humanitar Fo-
rumu cəmiyyətin hansı istiqamətdə 
hərəkət etdiyini anlamağa imkan 

verən dünya miqyaslı məkandır" 
sərlövhəli məqaləsində akade-
mik Ramiz Mehdiyev son illər 
Azərbaycanın qlobal tədbirlərin 
keçirildiyi sivil dialoq məkanına 
çevrildiyini əsaslandırmış,  so-
nuncu Bakı Forumuna beynəlxalq 
miqyasda verilən rəy, fikir və 
münasibətləri analitik prizmadan 
diqqət mərkəzinə çəkmişdir. 

Belə bir forumun keçirilməsi 
təşəbbüsü ilə ilk dəfə 2010-cu ilin 
yanvarında Azərbaycan və Rusiya-
nın dövlət başçıları təşəbbüslə çıxış 
etmişlər. Ölkə başçısının 24 oktyabr 
2011-ci il tarixli digər fərmanına 
əsasən, Bakı Beynəlxalq Huma-
nitar Forumunun müvəffəqiyyətlə 
keçirilməsi və beynəlxalq miqyasda 
qaldırdığı problemlərin aktuallı-
ğı nəzərə alınaraq onun ənənəvi 
təşkil edilməsi zəruri sayılmışdır. 
Ümumilikdə, humanitar əməkdaşlıqla 
bağlı qlobal əhəmiyyətli məsələlərin 
müzakirəsi üçün nüfuzlu platforma 
kimi nəzərdə tutulmuş humanitar 
forumların məqsədi XXI əsrdə 
bəşəriyyətin qarşısında duran qlobal 
çağırışlara cavablar axtarmaq, 
növbəti onilliklər üçün strategiyanı 
müəyyən etməkdir. Humanitar forum 
təşkilatçılarının və iştirakçılarının, so-
sial və humanitar elmlər, o cümlədən 
dünya mədəni elitası nümayəndələri 
qarşısında müəyyənləşdirdikləri ən 
mühüm vəzifə gələcəkdə beynəlxalq 
səviyyədə baxılması məqsədilə yeni 
humanitar gündəmin formalaşmasıdır. 

V Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumu istər iştirakçıların sayı 
və nüfuzu, istərsə də müzakirə 
olunan mövzuların elmi-praktik 
əhəmiyyəti baxımından bütün 
dünyanın diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Forumun işində dünyanın 
80-ə yaxın ölkəsindən 400-dən çox 
nümayəndə (o cümlədən 15 Nobel 
mükafatı laureatı) iştirak etmiş-
dir. "Multikulturalizmin müxtəlif 
modelləri: nəzəriyyədən humanist 
təcrübəyə doğru", "İnsanların 
kütləvi yerdəyişməsi şəraitində 
insan kapitalının qorunmasının 
önəmi davamlı inkişafın əsası 

kimi", "Jurnalistikanın informa-
siya dövrünə transformasiyası və 
onun sivilizasiya-lararası dialoqun 
təmin edilməsində rolu", "Davamlı 
inkişaf və ekoloji sivilizasiya", 
"Molekulyar biologiya, biofizika, 
biotexnologiya və müasir tibb 
sahəsində kadr hazırlığı məsələləri: 
innovativ və etik problemlər" 
forumun əsas müzakirə mövzuları 
olmuşdur. Bundan əlavə, "Tex-
nologiyaların konvergensiyası və 
gələcəyə dair proqnozlar: XXI 
əsrin əsas çağırışları" mövzusu da 
geniş müzakirə olunmuşdur. 

V Bakı Beynəlxalq Hu-

manitar Forumunda aparılan 
müzakirələrdə bildirilmişdir 
ki, hazırda yaranmış vəziyyət 
etnik-milli dözümlülüyün, habelə 
tolerantlıq və multikultura-
lizm kimi dəyərlərin bəşəriyyət 
üçün önəmini daha da artırır. 
Xüsusən də multikulturalizm 
bu gün fərqliliyi zənginliyə, 
müzakirələri inkişafa, iğtişaşları 
sülhə, fərdiyyətçiliyi harmoniyaya 
aparan əsas amillərdən biri kimi 
çıxış edir. O, ayrıca götürülmüş 
ölkədə və bütövlükdə, dünyada 
müxtəlif millətlərə və məzhəblərə 
məxsus insanların mədəni 
müxtəlifliklərinin qorunmasına, 
inkişafına və harmoniyasına, 
azsaylı xalqların dövlətlərin milli 
mədəniyyətinə inteqrasiyasına 
yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tədbirdə dərin məzmunlu nitq 
söyləyərək demişdir: "Bəziləri hesab 
edir ki, multikulturalizm iflasa uğ-
rayıb, bəziləri, ümumiyyətlə, hesab 
edir ki, belə bir meylə yol vermək ol-
maz, bu, zərərlidir. Bu, çox təhlükəli 
fikirlərdir, yanaşmalardır. Çünki 
gəlin baxaq, multikulturalizmə 
alternativ nədir, varmı bu alterna-
tiv? Əlbəttə ki, var, amma necə 
alternativdir? Mən hesab edirəm ki, 
multikulturalizmin alternativi kseno-
fobiyadır, ayrı-seçkilikdir, irqçilikdir, 
islamofobiyadır, antisemitizmdir. 
Bunlar çox təhlükəli meyillərdir. 
Biz tarixdə bir necə dəfə görmüşük 
ki, bu meyillərin güclənməsi hansı 
böyük fəlakətlərə yol açır. Ona görə, 
bütün mütərəqqi bəşəriyyət multikul-
turalizm ideyaları, idealları ətrafında 
birləşməlidir. Burada birmənalı 
mövqe nümayiş etdirilməlidir. Biz 
öz növbəmizdə, öz fəaliyyətimizlə, 
səylərimizlə ölkəmizdə mövcud 
olan ab-havanı dünyaya təqdim 
edərək göstəririk ki, bu, mümkün-
dür. Multikulturalizmin dünyada 
bir çox ünvanları var, onlardan biri 
Azərbaycandır. Biz bundan sonra 
da çalışacağıq ki, həm beynəlxalq 
aləmdə, həm ölkə daxilində, region-
da bu müsbət meyilləri gücləndirək". 

Tolerantlıq düşüncəsinə 
Qərbdən gələn zərbə

Əslində, bu gün dünyada 
mövcud olan problemlərin bö-
yük əksəriyyəti məhz tolerantlıq 
prinsipinə riayət olunmamasından 
irəli gəlir. Bəzi hallarda terrora, 
qarşıdurmalara, münaqişələrə rəvac 
verən başlıca amillərdən biri də mil-
li-etnik və dini tolerantlığın lazımi 
səviyyədə inkişaf etməməsidir. Bu 
problem təkcə dövlətlərin demokra-
tik inkişaf səviyyəsi ilə deyil, həm 
də ayrı-ayrı millətlərin, xalqların 
milli yaşam tərzi, psixologiyası 
ilə bağlıdır. Dini, siyasi, irqi və 
s. dözümsüzlüyün zəifləməsi son 
nəticədə bəşəriyyətin tarixən can 
atdığı sivil dəyərləri sarsıdır. 

Yaranmış vəziyyət etnik-milli 
dözümlülüyün, habelə tolerantlıq 
və multikulturalizm kimi dəyərlərin 
bəşəriyyət üçün önəmini daha da 
artırır. V Bakı Beynəlxalq Fo-
rumunda da vurğulandığı kimi, 
multikultural cəmiyyət olmadan hu-
manizm, yüksək fərdi və beynəlxalq 
münasibətlər, insanlar arasında 
qarşılıqlı anlaşma, dostluq və 
əməkdaşlıq mümkün deyildir. Mul-
tikulturalizm mədəniyyətlərin və 
sivilizasiyaların dialoqunun zəruri 
alətidir. Digər mədəniyyətlərin 
mahiyyətini, xüsusiyyətlərini, tari-
xini və nailiyyətlərini öyrənmədən, 
onlara qarşı tolerant münasibət 
mümkün deyildir. 

“V Bakı Beynəlxalq Huma-
nitar Forumu cəmiyyətin hansı 
istiqamətdə hərəkət etdiyini anla-
mağa imkan verən dünya miqyaslı 
məkandır” məqaləsində akademik 
Ramiz Mehdiyev bununla bağlı 
yazır: “Azərbaycan xalqına üzvi 
şəkildə xas olan, onun mahiyyətini, 
mentalitetinin xüsusiyyətlərini 
müəyyən edən və səciyyələndirən 
multikulturalizm mövzusu bütün 
Bakı humanitar forumlarının işində 
üstünlük təşkil edir. Xalqımızın 
əzəli, permanent xüsusiyyəti olan 
multikulturalizm bütün dövrlərdə, 
hətta ən dramatik mərhələlərdə də 
dünyanın hər yerində müxtəlif xalq-
ların nümayəndələri ilə ortaq dil 
tapmağa və ən başlıcası, öz yurdun-
da millətlərarası sülh və rifah vahəsi 
yaratmağa imkan vermişdir”. 

V Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumu bir daha təsdiqləmişdir 
ki, Azərbaycanın geosiyasi 
əhəmiyyəti, zəngin karbohidrogen 
ehtiyatları, müstəqil xarici siyasəti, 
çoxmədəniyyətliliyi özündə əks 
etdirməsi, Avropa dəyərlərinə 
bağlılığı ölkəmizi yalnız humani-
tar və mədəniyyət məsələlərinin 
deyil, həmçinin regional siyasətin 
müəyyənləşdiyi mərkəzə çevirmiş-
dir. Xəzər dənizi regionunun aparıcı 
ölkəsi olan Azərbaycan beynəlxalq 
əhəmiyyətli layihələrin əsas söz 
sahibi olmaqla yanaşı, Qərbin 
Mərkəzi Asiyaya açılan körpüsüdür. 
Bütün bu imkanlar isə Azərbaycanı 
sivilizasiyaların toqquşması deyil, 
qovuşduğu məkana çevirir. 

Mönsüm ALIŞOV,  
"İdrak" liseyinin təsisçisi,  

pedaqoji elmlər doktoru, professor

İsmayıllıda Beynəlxalq Bakı Multikulturalizm 
Mərkəzinin filialı açılıb

 � Tarixən müxtəlif mədəniyyətlərin, milli 
azlıqların, etnik qrupların, fərqli dinlərin və dillərin  
mövcud olduğu İsmayıllıda “Multikulturalizm ili” 
çərçivəsində  bir sıra elmi istiqamətli, təbliğat xarakterli  
tədbirlər keçirilməkdə davam edir. “Bilik evin”də 
dəyirmi masa arxasında söhbət formasında  Beynəlxalq 
Bakı Multikulturalizm Mərkəzinin İsmayıllı filialının  
açılması bu tədbirlər sırasında ən önəmlisi olub.

Tədbiri giriş sözü ilə  
Beynəlxalq Bakı Multikultu-
ralizm Mərkəzinin  mətbuat 
katibi Yadigar Məmmədli açıb.     

İsmayıllı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 
Mirdaməd Sadıqov çıxış 
edərək deyib ki,  Azərbaycan 
beynəlxalq miqyasda mul-
tikulturalizm və tolerantlıq 
modeli olduğu kimi İsmayıllı 
da respublikada belə kiçik 
bir modeldir. Milli, dini, 
coğrafi və dil müxtəlifliyi 
insanlara münasibətdə heç 
bir müxtəlifliyə səbəb olmur. 
Hər bir milli azlıq və et-
nik qrupa mənsubların  öz 
dilini, mədəniyyətini inkişaf 
etdirmək və dini ayinlərinin  
icrası üçün bərabər şərait 
yaradılır. BBMM-nin İsma-

yıllı  filialının  yaradılması 
bu işlərin  daha səmərəli  
təşkilinə  geniş imkan yara-
dacaq.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının 
məsul işçisi Müzəffər Talıblı 
çıxışında ümummilli lider 
Heydər Əliyevin ölkəmizi 
xilas etmək, vahid Azərbaycan 
xalqı formalaşdırmaq və 
azərbaycançılıq ideologiyası 
yaratmaq, tolerantlıq şəraiti 
təmin etmək yolunda həyata 
keçirdiyi səmərəli tədbirlərdən, 
multikulturalizmi və tole-
rantlığın dövlət siyasətinin 
tərkib hissəsi olduğundan, 
mədəniyyətlərarası dialoqun 
mədəniyyətlərin bərabər 
səviyyədə birgəyaşayışa 
çevirldiyindən bəhs edib. Qeyd 

olunub ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Dövlət 
multikulturalizm siyasəti 
beynəlxalq səviyyədə davam 
edəcək.

BBMM-nin analitik 
təhlil şöbəsinin müdiri 
Rəşad İlyasovun çıxışından 
sonra Əməkdar müəllim 
Şəfaqət Rəsulov bildirib 
ki, Beynəlxalq Bakı Mul-
tikulturalizm Mərkəzinin  
rayon filialının açılması hər  
birimizdən yeni yanaşma 

əsasında işin təşkilini  tələb 
edir. Burada keçirəcəyimiz  
tədbirlərdən telekörpü yarada-
caq internet vastəsilə yayım-
lar aparacağıq. Buranı əsil 
multikulturalizm  mərkəzinə 
çevirmək üçün müəllimlərin 
elmi imkanlarından daha çox 
istifadə edəcəyik. Bu sahədə 
artıq müəyyən təcrübələrimiz 
formalaşıb.

Sonra qonaqlar İvanovka 
tam orta məktəbində olublar. 
Multikulturalizm Mərkəzinin 

məsləhətçisi Valentin Kulik 
multikulturalizm və onun 
mahiyyəti barədə məruzə edib, 
məktəbə Azərbaycan və rus 
dillərində kitablar bağışlayıb. 
Qonaqlar tam orta məktəbin 
tarix-diyarşünaslıq muzeyində 
olub, multikultural dəyərlərin 
burada əks olunduğunu tam 
aydınlığı ilə görüblər.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri 

Dünya şahmat 
tacı uğrunda

Nyu-Yorkda norveçli 
dünya çempionu Maqnus 
Karlsenlə iddiaçıların turni-
rinin qalibi rusiyalı Sergey 
Karyakin arasında keçirilən 
dünya şahmat tacı uğrunda 
matçda rəqiblərdən heç biri 
hələlik qələbələrin hesabını 
aça bilməmişdir. İlk dörd 
görüşün hamısında heç-heçə 
qeydə alınmış və hesab 2:2 
olmuşdur. 

Dünən matçda 
istirahət günü idi. Bu gün 
qrossmeysterlər beşinci 
görüşdə mübarizə aparacaq-
lar. Bu dəfə ağlarla Karlsen 
oynayacaq.

Matç 12 görüşdən 
ibarətdir. Əgər 12-ci 

görüşədək rəqiblərdən biri 6,5 
xal toplayarsa, yarış vaxtın-
dan əvvəl  onun xeyrinə başa 
çatacaq. Heç-heçə təqdirində 
noyabrın 30-da tay-breyklər 
keçiriləcək.

Şimali İrlandiya 
Xorvatiya ilə bacarmadı

Futbol üzrə 2018-ci il 
dünya çempionatı seçmə ya-

rışlarının iştirakçıları noyab-
rın 15-də bir neçə yoldaşlıq 
görüşü keçirmişlər. Bu oyun-
ların üçündə “C” qrupunda 
Azərbaycan milli komandası-
nın rəqibləri  Şimali İrlandiya, 
Çexiya və Almaniya koman-
daları meydana çıxmışlar.

Şimali İrlandiya-Xorva-
tiya görüşü qonaqların böyük 
üstünlüyü şəraitində davam  

etmiş və 3:0 hesabı ilə onların 
xeyrinə başa çatmışdır. Çexiya 
futbolçuları “doğma divarlar” 
arasında Danimarka yığması 
ilə heç-heçə oynamışlar-1:1. 
İtaliya-Almaniya matçında 
isə azarkeşlər stadionu qol 
görmədən tərk etmişlər – 0:0.

Oqtay BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan multukulturalizmi dünyada 
uğurlu nümunə kimi təqdir olunur 
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