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 � Azərbaycan daha bir möhtəşəm tədbirə evsahibliyi 

edir. Belə ki, Bakı şəhərində dünyanın məşhur ictimai-
siyasi, mədəniyyət və elm xadimlərinin iştirak etdiyi V 
Beynəlxalq Humanitar Forum işinə başlayır. Yüksək 
səviyyədə təşkil olunmuş forum bəşəriyyətdə maraq doğuran 
qlobal xarakterli məsələlərə dair geniş spektrli dialoqlar, 
fikir mübadilələri və müzakirələr aparmaq məqsədilə hər 
il tanınmış dövlət xadimlərini, elmin müxtəlif sahələri 
üzrə Nobel mükafatı laureatlarını və nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların rəhbərlərini, o cümlədən dünyanın siyasi, elmi 
və mədəni elitasının görkəmli nümayəndələrini bir araya 
toplayan tədbirdir. 

Ümumiyyətlə, Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu ən geniş hu-
manitar əməkdaşlıq məsələlərinin 
müzakirə edildiyi nüfuzlu bir 
məkandır. Mədəniyyətlər, sivili-
zasiyalar və konfessiyalar arasın-
da zəngin əməkdaşlıq ənənələri 
olan Azərbaycanın bu formatda 
tədbirlərin keçirilməsi üçün ideal yer 
olduğu bildirilir. Forum XXI əsrdə 
bəşəriyyətin qarşısında duran qlobal 
çağırışlara cavab axtarmaq, huma-
nitar əməkdaşlıqla bağlı ən mühüm 
məsələlərə dair ətraflı dialoqlar və 
müzakirələr aparmaq üçün beynəlxalq 
miqyasda nüfuzlu elmi-siyasi 
platformadır. Belə mühüm tədbirin 
Azərbaycanda keçirilməsi artıq ənənə 
halını almışdır.

Ötən IV Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumundakı çıxışında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tədbirin paytaxtımızda keçirilməsini 
əlamətdar hadisə adlandırmış və əlavə 
etmişdi ki, dünyada gedən proseslər, 
bəzi hallarda narahatedici məqamlar 
humanitar sahəyə daha da böyük 
diqqət göstərilməsini tələb edir. 
Müzakirələrin, fikir mübadilələrinin 
humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsinə 
xidmət etdiyini vurğulayan dövlət 
başçımız Azərbaycanda bu sahəyə 
çox böyük diqqət göstərildiyini 
açıqlamışdı. Buna görə də forumun 
Azərbaycanda keçirilməsinin təsadüfi 
olmadığını qeyd edən Prezident İlham 
Əliyev demişdi ki, hazırda dünyada 
humanitar məsələlələrin müzakirəsi, 
təhlilin aparılması üçün Bakı Forumu-
nun müstəsna rolu vardır və bu siyasi 
elmi-siyasi platforma artıq beynəlxalq 
aləmdə önəmli formata çevrilmişdir.

Sülhpərvər və beynəlxalq 
hüquq normalarına uyğun siyasət 
yürütməsilə həmişə fərqlənmiş 
Azərbaycan  ölkələrarası əlaqələrin 
inkişafı üçün humanitar aspektləri 
daim diqqət mərkəzində saxlamış-
dır. Azərbaycanın keçdiyi tarixi 
yol, inkişaf etdirdiyi mədəniyyət 
onu məhz belə addım atmağa vadar 

edir. Azərbaycan həmişə tolerantlıq 
məsələsində nümunə olmuş, kon-
fessiyaların, millətlərin isti ocağına 
çevrilməyi bacarmışdır. Bu reallıq 
SSRİ-nin dağılmasından sonra 
müstəqilliyini bərpa etmiş  "Odlar 
yurdu"nda dönməz xarakter almışdır. 

Hazırda Azərbaycanda bü-
tün xalqlar dostluq, mehribanlıq 
şəraitində yaşayır, ölkənin inkişafın-
da yaxından iştirak edirlər. IV Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumundakı 
çıxışında Prezident İlham Əliyev 
xüsusilə vurğulamışdı ki, ölkəmizdə 
dini, milli zəmində heç zaman qarşı-

durma, anlaşılmazlıq olmamışdır və 
bu, Azərbaycanın böyük sərvətidir. 
Ölkə başçısı nitqində hər bir ölkənin 
gücünün siyasi imkanlar, iqtisadi güc 
və cəmiyyətdə mövcud atmosfer, 
sağlam mühit və həmrəylik kimi bir 
neçə amilin müəyyənləşdirdiyini 
vurğulamaqla yanaşı, həm də əlavə 
etmişdi ki, tolerantlıq baxımından 
Azərbaycanın təcrübəsi çox müsbətdir 
və Azərbaycan öz işilə dünyada gedən 
proseslərə müsbət töhfə verir. 

Ötən forumda bəşəri dəyərlərin 

qorunması ilə bağlı vacib müzakirələr 
aparıldı. Mütəxəssislər bu dəyərlərə 
önəm verən insanların Bakıda bir 
araya toplaşmaları və qarşılıqlı fikir 
mübadiləsi aparmaları baxımından 
çox önəmli olduğunu vurğulayırlar. 
Ən əsası, Humanitar Forum dün-
yanın müxtəlif ölkələrindən gələn 
qonaqların Azərbaycanın hərtərəfli 
inkişafı ilə və malik olduğu yüksək 
mədəniyyətlə tanış olmaları baxımın-
dan da böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Xatırladaq ki, Humanitar Forumun 
keçirilməsi haqqında qərar 2010-
cu ilin yanvarında Bakıda keçirilən 

Humanitar Əməkdaşlıq üzrə birinci 
Azərbaycan-Rusiya Forumunda 
qəbul edilmişdi. 2011-ci il "XXI 
əsr: ümidlər və çağırışlar" devizi 
ilə Bakıda keçirilmiş Beynəlxalq 
Humanitar Forum işində 20-dən 
çox ölkənin və nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələri, o 
cümlədən mədəniyyət və incəsənət 
xadimləri, aparıcı kütləvi infor-
masiya vasitələrinin rəhbərləri, 
ictimai xadimlər iştirak etmişdilər. 
İndi forumda 60-dan çox ölkənin 

nümayəndələri müzakirələrə qatılır.
IV Bakı Beynəlxalq Humanitar 

Forumunun ayrı-ayrı dövlətlərdən 
gələn, həyata baxışları müxtəlif olan 
insanların fikir mübadiləsi üçün gözəl 
meydan olduğunu açıqlayan siyasi 
müşahidəçilər də əlavə edirlər ki, 
forumda nəinki qarşılıqlı anlaşmaya, 
həmçinin cəmiyyətin gələcək inkişa-
fının əsaslana biləcəyi vahid mexa-
nizm, yaxud dəyərlər siyahısı hazır-
lamağa da imkan verilir. Liderlərin 
fikrini dinləmək imkanının da əldə 
edildiyini vurğulayan mütəxəssislər 
bildirirlər ki, Azərbaycan Prezi-

denti İlham Əliyevin forumda 
səsləndirdiyi fikirlər və tezislər dün-
yada baş verən hadisələri dərk etmək 
baxımından çox aktualdır. 

Azərbaycan multikultural 
dəyərlərə böyük hörmətlə yana-
şan ölkə olduğunu çoxdan sübut 
etmişdir. Prezident İlham Əliyev 
ötən forumun açılışındakı çıxışında 
bu məqama xüsusi toxunmuşdu: 
"Multikulturalizm Azərbaycanda 
həyat tərzidir. Düzdür, bu termin 
nisbətən yenidir. Ancaq əsrlər boyu 

Azərbaycanda multimədəniyyətli 
cəmiyyətlər mövcud olub. Xalqlar 
arasındakı dostluq və həmrəylik 
bunun bariz nümunəsidir. Biz bu gün 
də çalışırıq ki, öz təşəbbüsümüzlə 
regionda və dünyada gedən proseslərə 
müsbət təsirimizi göstərək". 

Azərbaycan tərəfindən irəli 
sürülmüş bir neçə təşəbbüsün həyatda 
öz yerini tapmasının təsadüf olma-
dığını bildirən dövlət başçısı bu 
təşəbbüslər ətrafında yeni imkanların 
yarandığını da vurğulamışdı. Prezi-
dent İlham Əliyev çıxışında nümunə 
də gətirmişdi: "2008-ci ildə Avropa 

Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərinin Bakıda keçirilən top-
lantısına biz İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərini dəvət etdik və birgə top-
lantı keçirdik. Bu, tarixdə ilk dəfə baş 
vermişdir və Azərbaycan həm Avropa 
Şurasına, həm İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv olduğu üçün bu 
təşəbbüsü öz üzərinə götürmüşdür. 
2009-cu ildə artıq Bakıda İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 
mədəniyyət nazirlərinin toplantısına 
biz Avropa Şurasından mədəniyyət 
nazirlərini dəvət etmişdik".

Bu təşəbbüsə "Bakı prosesi" adı 
verildiyini xatırladan ölkə başçısı 
əlavə etmişdi ki, hazırda "Bakı pro-
sesi" yaşayır və inkişaf edir. Bakıda 
sivilizasiyalararası dialoq forumları 
keçirilmişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə bir neçə il bundan əvvəl dünya 
dini liderlərinin Zirvə görüşünün 
keçirildiyini vurğulayan Prezident 
İlham Əliyev Bakı Beynəlxalq Hu-
manitar Forumunun mahiyyətinin də 
məhz bundan ibarət olduğunu diqqətə 
çatdırmışdı.

2011-ci ildə "XXI əsr: ümidlər 
və çağırışlar" devizi altında Bakıda 
keçirilən Beynəlxalq Humanitar 
Forumun sonunda qəbul olunmuş 
Bəyannamədə müxtəlif ölkələrin 
dövlət siyasətində multikultu-
ralizmin mövqe və imkanlarını 
bir daha təhlil etməyə, etnik və 
mədəni özünüdərk arasında azad 
seçimi təmin etməyə çağırış əks 
olunmuşdu. Sənəddə vurğulanır-
dı ki, qloballaşma kontekstində 
inkişafın iqtisadi modellərinin 
gerçəkləşdirilməsinin humanitar 
aspektlərinin qiymətləndirilməsi 
üçün kulturoloji yanaşma müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir.  Bəyannamədə 
deyilir: "BMT, UNESCO və digər 
beynəlxalq strukturları və bu 
beynəlxalq qurumlara üzv olan 
dövlətlərlə birgə mədəniyyətlərin və 
dəyərlər sistemlərinin müxtəlifliyini 
qoruyub saxlamaq şərtilə 
bəşəriyyətin gələcək inkişafı naminə 
mədəniyyətlərarası, konfessiyala-
rarası və sivilizasiyalararası dialoq 
üçün real imkan və mexanizmləri 

müəyyən etməyə çağırırıq. Bu 
qəbildən forumların vaxtaşırı 
keçirilməsinin zəruriliyinə inamı-
mızı ifadə edir və Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumunun bütün 
təşkilatçılarına, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinə və Azərbaycan 
hökumətinə göstərdikləri dəstəyə, 
qonaqpərvərliyə görə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk".

Nüfuzlu elm adamları da qeyd 
etmişdilər ki, forumun beynəlxalq 
formatı çox vacib olan əsas mövzu ilə 
tam uzlaşır. İnsan intellektini maarif 
və mədəniyyətin formalaşdırdığını 
deyən iştirakçılar bildirmişdilər ki, 
belə bir forumun məhz Azərbaycanda 
keçirilməsi çox əlamətdardır. 
Azərbaycanın Avropa ilə Asiya 
arasında körpü olduğunu vurğulayan 
qonaqlar Azərbaycan Preziden-
tinin müdrikliyinin, düşünülmüş 
siyasətinin forumu başlıca məsələlər 
haqqında fikir mübadiləsi aparmaq 
üçün gərəkli bir məkana çevirdiyini 
də önə çəkmişdilər.

Beləliklə, Azərbaycan daha 
bir möhtəşəm beynəlxalq tədbirə 
ev sahibliyi edir. Forumun iqti-
sadi inkişaf və humanitar sahədə 
dünyada liderlik mövqeyində olan 
Azərbaycanda keçirilməsi sevindi-
rici haldır. Tədbirdə keçmiş dövlət 
başçılarının, Nobel mükafatı laure-
atlarının və digər nüfuzlu qonaqların 
iştirakı foruma olan marağı nümayiş 
etdirməklə yanaşı, Azərbaycanın 
dünyada artan nüfuzunu da göstərir. 
Bundan başqa, beynəlxalq humanitar 
forumların Bakıda keçirilməsinin 
tarixi əhəmiyyəti həm də ondadır ki, 
forumda müzakirə edilən və qəbul 
olunan qərar və bəyannamələr istər 
regional, istərsə qlobal müstəvidə 
millətlərarası münasibətlərin daha da 
yaxşılaşmasına, dinlərarası dialoqun 
güclənməsinə öz töhfəsini verir. 
Azərbaycan dövlətinin də önəm 
verdiyi prioritet istiqamətlərdən biri 
məhz budur.

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
"Xalq qəzeti"

Dünyada humanitar məsələlərin müzakirəsi, 
təhlilin aparılması üçün bu forumun müstəsna 
rolu vardır. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakıda V Beynəlxalq  
Humanitar Forum işinə başlayır

Dövlət müşaviri Los-Ancelesin dini 
konfessiya rəhbərləri ilə görüşüb

 � Sentyabrın 28-də Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzində (BBMM) Azərbaycan 
Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm 
və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, BBMM-
in Himayəçilik Şurasının sədri, akademik Kamal 
Abdullayev V Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumunda iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə 
olan Los-Ancelesdə fəaliyyət göstərən müxtəlif dini 
konfessiyaların rəhbərlərindən ibarət nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.  

Bakı Beynəlxalq Multikul-
turalizm Mərkəzinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, ABŞ-ın Ka-
liforniya ştatının Xristian 
Lüteran Kilsəsinin yepis-
kopu Xuan Karlos Mendes, 
Koreya Kilsələri İctimai 
Birliyinin sədri Haypin İm, 
Ebenezer Missiyası Ailə 
Kilsəsinin baş yepiskopu 
Ayzik C.Kanales, Kral Fəhd 
Məscidinin dinlərarası əlaqələr 
üzrə direktoru Mahomed xan, 
Ağ evin Etiqad və Qonşuluq 
Tərəfdaşlıqları Mərkəzinin 
direktor müavini Janna Skott, 
Los-Anceles Roma Katolik 
Arxiyeparxiyasının teoloji və 
ruhani məsələlər üzrə müşaviri 
Roberto Rueda-Qayetanonun 
təmsil olunduğu nümayəndə 
heyətini salamlayan Dövlət 
müşaviri Kamal Abdulla-
yev bildirib ki, xeyli sayda 
qonağın cəlb olunduğu V Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Foru-
mu  çox böyük mənəvi anlam 
daşıyır.

Dövlət müşaviri de-
yib: “Dünyanın müxtəlif 
yerlərindən Azərbaycana 
ölkəmizin dostları gəlir, biz 
həm də ona sevinirik ki, bu 
dostlar təkcə bizimlə ünsiyyət 
qurmurlar, onların həm də bir–
biriləri ilə də əlaqələri yaranır 
və sonra bu dostluqlar davam 
edir. V Bakı Beynəlxalq Hu-
manitar Forumu çərçivəsində 
biz iki gündən sonra 
bütövlükdə multikulturalizmə 
həsr olunmuş “dəyirmi 
masa”da yenidən bir araya 

gələcəyik. Azərbaycan mul-
tikulturalizmi dövlət siyasəti 
səviyyəsində həyata keçirilən 
ciddi bir reallıqdır. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə 2016-cı il 
ölkəmizdə “Multikulturalizm 
ili” elan olunub”. 

Dövlət müşaviri Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin ikiillik fəaliyyəti 
barəsində məlumat verərək 
Azərbaycan multikulturaliz-
minin öyrənilməsi və təbliği 
istiqamətində çoxsaylı regional 
və beynəlxalq tədbirlərin təşkil 
edildiyini bildirib. Kamal 
Abdullayev Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin 
beynəlxalq multikulturalizm 
yay və qış məktəbləri, “Mul-
tikulturalizm terrora qarşı”, 
“Azərbaycanın gənc dost-
ları” Beynəlxalq klubunun 
təsisi, 28 yerli,  20 xarici ölkə 
universitetlərində “Azərbaycan 
multikulturalizmi” fənninin 
tədrisi kimi önəmli layihələri 

reallaşdırdığını diqqətə 
çatdıraraq deyib: “Bu gün 
biz Avropada multikultu-
ralizmin iflasa uğradığının 
şahidi oluruqsa, Azərbaycanda 
bunun tam əksi ilə qarşılaşırıq. 
Multikulturalizm Azərbaycan 
xalqına əsrlərlə xas olan bir 
dəyərdir. Təxminən, on əsr 

boyu Azərbaycan ədəbiyyatına 
nəzər salsaq görərik ki, orada 
başqa xalqların və fərqli 
dinlərin nümayəndələrinə 
məhəbbət və səmimiyyət dolu 
sözlər, şeirlər, parçalar öz 
geniş əksini tapıb. Biz bunları 
toplayaraq “Azərbaycan mul-
tikulturalizminin ədəbi-bədii 
qaynaqları” adlı kitab nəşr et-
dirdik. Bu kitabın bu günlərdə 
rus dilində nəşrini hazırladıq, 
yaxın günlərdə ingilis dilində 
də işıq üzü görəcək”.  

Xristian Lüteran Kilsəsinin 
yepiskopu Xuan Karlos 
Mendes dünyada gərginliyin 
və münaqişələrin davam etdiyi 
bir vaxtda multikulturalizm 
siyasətinin önə çəkilməsinin, 
Azərbaycan multikulturaliz-
mi fənninin Avropa və Asiya 
universitetlərində tədrisinin 
çox diqqətəlayiq olduğunu 
bildirib.

Ağ evin Etiqad və Qonşu-
luq Tərəfdaşlıqları Mərkəzinin 
direktor müavini Janna Skott 

göstərilən qonaqpərvərliyə 
görə dərin minnətdarlığını 
bildirərək qeyd edib ki, ABŞ 
Prezidenti Barak Obamanın 
adından Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzində 
olmasından böyük məmnunluq 
hissi keçirdiyini vurğulayaraq 
deyib: “ABŞ Prezidenti də 

sizin mərkəzin fəaliyyətinə 
uyğun Etiqad və Qonşuluq 
Tərəfdaşlıqları Mərkəzi təşkil 
edib. Belə mürəkkəb bir za-
manda Azərbaycanın multikul-
turalizm sahəsində fəaliyyəti 
təqdirəlayiqdir. Böhranlardan 
çıxış yolunu təşviq etməklə 
Azərbaycanda sizin kimi 
tərəfdaşların olması bizim 
üçün böyük dəyərdir”. 

Kral Fəhd Məscidinin 
dinlərarası əlaqələr üzrə direk-
toru Mahomed Xan bildirib 
ki, Azərbaycandakı çoxəsrlik 
multikultural durum və tole-
rantlıq ənənələri ilə bağlı film 
çəkilişi çox arzuolunandır. O 
deyib: “Biz istərdik ki, bütün 
dünya Azərbaycan multikul-
turalizmi adlı bu ali dəyərlər 
sistemi ilə bir daha yaxından 
tanış olsun”. 

Görüşdə  qarşılıqlı fikir 
mübadiləsi aparılıb, gələcək 
əməkdaşlıq perspektivləri 
müzakirə edilib. 

ABŞ-dakı Simon Vizental Mərkəzinin rəhbərinin 
müavini Quba soyqırımı məzarlığını ziyarət edib

 � Azərbaycana səfərə gələn ABŞ-dakı 
Simon Vizental Mərkəzinin rəhbərinin müavini, 
ravvin Abraham Kuper sentyabrın 28-də Quba 
rayonunda olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı Yaşar Məmmədov qonağı 
səmimiyyətlə qarşılayaraq, ona 
Qubanın təbiəti, yerli əhalinin 
etnik tərkibi, adət-ənənələri və 
burada aparılan quruculuq işləri 
barədə ətraflı məlumat verib.

Daha sonra ravvin Ab-
raham Kuper Qubada dağ 
yəhudilərinin yığcam yaşa-
dıqları Qırmızı qəsəbə ilə 
yaxından tanış olub. Qonağın 
diqqətinə çatdırılıb ki, Qırmızı 
qəsəbə dünyada İsraildən sonra 
yəhudilərin yığcam yaşadığı 
nadir məkanlardandır. “Qaf-
qazın Yerusəlimi” adlandırılan 
qəsəbədə məskunlaşan yəhudilər 
uzun illərdir öz adət-ənənələrini 
yaşadırlar. Burada yəhudilərin 
dini icması və milli mədəniyyət 
mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Qonaq qəsəbədəki si-
naqoqlarla yaxından tanış 

olub, buradakı dini icmanın 
nümayəndələri ilə söhbət edib.

Abraham Kuper Quba 
Soyqırımı Memorial Komp-
leksini və ərazidəki kütləvi 
məzarlığı da ziyarət edib. 
Bildirilib ki, Quba soyqırımı 
məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də 
ərazidə torpaq işləri görülərkən 
aşkar olunub. Bundan son-
ra Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutunun 
əməkdaşları tərəfindən kütləvi 
məzarlıqda geniş tədqiqat işləri 
aparılıb. Tədqiqatlar nəticəsində 
məzarlığın 1918-ci ildə 
ermənilərin yerli dinc əhaliyə 
qarşı törətdikləri soyqırımı ilə 
bağlı olduğu müəyyən edilib.

Məlumat verilib ki, Quba 
Soyqırımı Memorial Komp-
leksi Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə yaradılıb və 2013-
cü il sentyabrın 18-də açılışı 

olub. Kompleksdə XX əsrin 
əvvəllərində Quba şəhərinin 
müxtəlif ərazilərinin görüntüləri, 
o zaman burada aparılan tikinti-
quruculuq işləri, əhalinin həyat 
tərzi haqqında fotolar var. Bura-
da quraşdırılmış sensor ekranlı 
monitordakı xüsusi xəritədə 
ermənilərin ötən əsrdə xalqımıza 
qarşı respublikamızın müxtəlif 
bölgələrində həyata keçirdikləri 

soyqırımı aktları barədə bir 
neçə dildə məlumat əldə etmək 
mümkündür.

Ravvin Abraham Kuper 
Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksi ilə tanışlıqdan sonra 
xatirə kitabına ürək sözlərini 
yazıb.

AZƏRTAC

Dövlət müşaviri UNESCO-nun Təhsil üzrə 
Beynəlxalq Bürosunun rəhbəri ilə görüşüb
 � Sentyabrın 28-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində 

(BBMM) Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm 
və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, BBMM-in Himayəçilik Şurasının 
sədri, akademik Kamal Abdullayevin UNESCO-nun Təhsil üzrə Beynəlxalq 
Bürosunun (İBE) rəhbəri Mmantsetsa Marope ilə görüşü olub. Bu barədə 
AZƏRTAC-a Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin mətbuat 
xidmətindən məlumat veriblər.

Dövlət müşaviri  Azərbaycan Preziden-
tinin 2014-cü il 15 may tarixli fərmanı ilə 
yaradılan BBMM-in fəaliyyətindən söz aça-
raq  qısa müddət ərzində qurumun ölkəmizdə 
yaşayan etnik və dini icmalar arasında 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan 
multikulturalizminin öyrənilməsi və 
təbliği istiqamətində çoxsaylı regional və 
beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirildiyi-
ni deyib. Kamal Abdullayev  BBMM-in 
reallaşdırdığı layihələr  sırasında beynəlxalq 
multikulturalizm yay və qış məktəblərinin 
təşkili, “Multikulturalizm terrora qarşı” 
proyektini, “Azərbaycanın Gənc Dostla-
rı” Beynəlxalq Klubunun təsis olunma-

sını,  ölkənin 28, dünyanın 20 nüfuzlu 
universitetində  “Azərbaycan multikultura-
lizmi” fənninin tədrisini, multikulturalizmlə 
bağlı kitabların hazırlanmasını və nəşrini 
qeyd edib.

Mmantsetsa Marope rəhbərlik etdiyi 
qurumun yaradılması və fəaliyyəti haqqında 
danışaraq deyib ki, Təhsil üzrə Beynəlxalq 
Büro 1925-ci ildə Cenevrədə qeyri-hökumət 
təşkilatı kimi fəaliyyətə başlayıb və 1999-cu 
ildən UNESCO-nun kurikulumların inkişaf 
etdirilməsi, təhsilin məzmunu, metodları və 
tədris strategiyalarına məsul institutudur.

Büro rəhbəri multikulturallıq və 
tolerantlıq ənənələri deyiləndə insanla-

rı fərqləndirən nüansların deyil, onları 
yaxınlaşdıran, birləşdirən amillərin önə 
çəkilməsinin vacibliyini və dünyada ekstre-
mizmin, zorakılığın yayıldığı bir zamanda 
multikulturalizmin Azərbaycanda həyat 
tərzi kimi qəbul edilməsinin təqdirəlayiq 
olduğunu vurğulayıb.

Mmantsetsa Marope Azərbaycan multi-
kulturalizminin UNESCO-nun Tədris Proq-
ramına daxil edilməsi istiqamətində səylərin 
birləşdirilməsinin vacibliyindən söz açaraq 
deyib: “Biz Azərbaycanın tarixən multikultu-
ralizm sahəsində topladığı qiymətli təcrübəni  
öz işimizdə tətbiq etmək istərdik”.

Azərbaycanın Cenevrədəki BMT 
bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar 
yanında daimi nümayəndəsi, səfir Va-
qif Sadıqovun da iştirak etdiyi görüşdə 
Azərbaycan multikulturalizminin UNES-
CO səviyyəsində təbliği və təşviqinin 
perspektivləri haqqında fikir mübadiləsi 
aparılıb.


