
Multikulturalizmin 
AZƏRBAYCAN MODELI

 � Azərbaycan müasir dövrdə multikulturalizmin dövlət siyasəti olduğu nadir 
olkələrdəndir. Azərbaycançılıq məfkurəsini irəli sürən dahi lider Heydər Əliyev çox 
mürəkkəb dönəmdə Azərbaycanda ümumxalq birliyinə, xalqın vahid ideya ətrafında 
bir yumruq kimi birləşməsinə nail olmuşdu. Xalqın Heydər Əliyev şəxsiyyətinə 
sevgisi və bağlılığı ümumxalq birliyini təmin edən əsas şərt idi. Ulu öndər xalqın 
ona olan etimad və sevgisini dövlətçiliyin bərqərar olması, azərbaycançılıq 
ideyalarının möhkəmlənməsi, Azərbaycanın maraqlarının hər bir fərdi maraqdan 
üstün olduğunun təlqin edilməsi üçün sərf etdi. Ölkəmizdə tarix boyu mövcüd 
olmuş tolerantlıq və multikulturalizm dəyərləri məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
sayəsində daha da inkişaf etdirilərək, xalqın mənafeyinə xidmət edəcək ideyaya 
çevrildi. Heydər Əliyevin irəli sürdüyü “Azərbaycançılıq məfkurəsi” ölkədə ayrı-ayrı 
mədəniyyətləri birləşdirən vahid çətir rolunu oynayırdı. 

Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən rəsmi dövlət 
siyasəti səviyyəsinə qaldırı-
lan multikulturalizm siyasəti, 
əslində, Heydər Əliyevin 
təməlini qoyduğu və xal-
qımızın firavan yaşayışına 
hesablanmış azərbaycançılıq 
məfkurəsinin məntiqi 
davamı idi. Təsadüfi deyil 
ki, ölkə rəhbəri öz çıxışla-
rında tez-tez bu məsələyə 
toxunmuş və Azərbaycanın 
bölgədə multikulturalizm 
dəyərlərinin üstünlük təşkil 
etməsinin tərəfdarı olduğunu 
vurğulamışdır.

Multikulturalizm dedikdə, 
çoxmədəniyyətlik və ya müxtəlif 
mədəniyyətlərin bir arada mövcud olduğu 
cəmiyyət başa düşülür. Bu, eyni bir ölkədə ya-
şayan müxtəlif mədəniyyət daşıyıcılarının hü-
quqlarının bərabərliyi deməkdir. Burada əsas 
məqsəd insanların azad və sərbəst yaşamaları-
nın təmin edilməsi üçün ayrı-seçkiliyi aradan 
qaldırmaq və milli əksəriyyətlərlə müxtəlif 
növ azlıqların bərabərliyinə nail olmaqdır. 

Xatırladaq ki, multikulturalizm dövlət 
siyasəti kimi ilk dəfə keçən əsrin 70-ci 
illərində əhalisinin etnik tərkibi müxtəlif olan 
Kanadada tətbiq olunmağa başlayıb. Kanada 
əhalisinin böyük əksəriyyətini təşkil edən 
ingilislər və fransızlardan heç birinə üstünlük 
verməməklə, ümumiyyətlə cəmiyyətdaxili 
mədəni münasibətlərə qarışmadı və “Kanada 
dövlətçiliyi”adlanan vahid çətir altında sosial 

qruplara öz mədəni seçimlərində azadlıq 
verdi. Sonradan ABŞ-da və Avropanın bir çox 
ölkələrində də, multikulturalizm ideyaları po-
pulyarlaşdı və dövlətlər bu siyasətin tərəfdarı 
kimi çıxış etməyə başladılar. Lakin son illərdə 
Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa kimi 
dövlətlərdə multikulturalizm siyasəti uğursuz-
luğa düçar olmuşdur.

Beləliklə, yalnız Qərb dəyərləri üzərində 
qurulan və digər mədəniyyət daşıyıcılarının 
fərqli dəyərlərini qəbul etməyən Qərbsayağı 
multikulturalizm dünyada universal model 
kimi təqdim olunmağa çalışılsa da, qlo-
bal arenada özünü doğrultmur. Lakin Qərb 
təcrübəsinin uğursuzluğu multikulturalizmin 
iflasa uğraması demək deyil. Məhz Azərbaycan 
nümunəsi bunun tam əksini göstərən modeldir. 
Multikulturalizmin Azərbaycan modeli sübut 
edir ki, fərqli sivilizasiyaların birgə yaşama-
sının və qarşılıqlı zənginləşməsinin gündəlik 

həyat tərzi kimi qəbul edilməsi bəşəriyyətin 
qurtuluş yoludur. Belə ki, fərqli mədəniyyət 
və din daşıyıcılarını öz cəmiyyətinə assimil-
yasiya etməyə çalışmaq yox, bunu bir yaşayış 
tərzi kimi qəbul etmək lazımdır. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
bildirdiyi kimi, "Multikulturalizm bizim həyat 
tərzimizdir. Nisbətən yeni anlayış olmasına 
baxmayaraq, multikulturalizm əsrlər boyu 
xalqımıza xas olan bir anlayışdır. Əsrlər boyu 
müxtəlif dinlərin, millətlərin nümayəndələri 
Azərbaycanda bir ailə kimi yaşamışlar." 

Azərbaycan üçün multikulturalizmin 
əhəmiyyəti həm daxili sabitlik və inkişaf, həm 
də geosiyasi vəziyyəti nəzərə almaqla xarici 
əlaqələrdə mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Ölkəmizdə aparılan multikultu-
ralizm siyasəti milli, ideoloji, ictimai 
təhlükəsizliyimizin əsas elementidir. 
Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin birba-
şa rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə aparılan işlər 
onu göstərir ki, ölkəmizdə radikal dini ide-
yaların yayılması və geniş kütlələr tərəfindən 
qəbul edilməsi mümkünsüzdür. Multikultu-
ralizm siyasəti, əslində, mədəniyyətlərin təbii 
yolla inteqrasiyasına şərait yaradır. Bu siyasət 

dövləti ayrı-ayrı mədəniyyətlərarası 
ziddiyyətlərə qarışmaqdan və 
bununla sosial sabitliyi daha da 
pisləşdirmək riskindən qoruyur. 
Belə olan halda, dövlət gücünü daha 
çox iqtisadi inkişaf və sosial rifahın 
yüksəldilməsinə sərf edir.

Multikulturalizm həm də 
Azərbaycan Respublikasının 
uğurlu xarici siyasətinin mühüm 
amili kimi çıxış edir. Bu, özünü 
ilk növbədə, ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun artmasında 
göstərir. Bundan başqa, multi-
kulturalizm Azərbaycanı kənar 
müdaxilə risklərinin yaranması 
baxımından da mühafizə edir və 

xarici qüvvələrin etnik və dini zəmində dövlətə 
təzyiq imkanlarını zəiflədir.

Bütün bunları nəzərə alaraq, əminliklə 
deyə bilərik ki, Azərbaycan bütün zaman-
lara örnək ola biləcək əsl multikulturalizm 
nümunəsidir. Müasir dünyanın milli-dini 
zəmində toqquşmalar, məzhəb savaşları, 
dövlətlərarası etimadsızlıq halları ilə üz-
üzə qaldığı bir vaxtda Azərbaycandakı milli 
həmrəylik və xalqlar arasındakı dostluq, 
həmçinin, dövlətimizin mədəniyyətlərarası 
dialoq məkanına çevrilməsi faktı qlo-
bal əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu 
məsələlərin həlli istiqamətində Azərbaycanın 
təcrübəsi digər ölkələr üçün örnək ola bilər.

Kamran MƏHƏRRƏMOV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının magistrantı

 � Sumqayıt şəhərində yerləşən “Bəyaz Saray” 
şadlıq evində Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti və AZTV-
nin birgə təşkilatçılığı ilə Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı, eləcə də 
“Bərgüşad” qəzetinin 80 illiyi münasibətilə təntənəli 
tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Qubadlı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov, rayonun idarə, 
müəssisə və təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələri, Qarabağ 
müharibəsi əlilləri, Bərgüşad qəzetinin əməkdaşları, 
idmançılar və gənclər iştirak etmişlər.

Bayram tədbirində icra 
hakimiyyətinin başçısı Malik 
İsaqov təbrik nitqi söyləmişdir. 
Qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın 
tarixinə uğurlu mərhələ kimi 
daxil olan 2017-ci ildə res-
publikamızın regional və 
qlobal əhəmiyyəti daha da 
artmış, xalqımızın sosial 
rifahı yüksəlmişdir. Qürur 
hissi ilə qеyd еtmək lаzımdır 
ki, rаyоnumuzun əhаlisi də bu 
prоsеsdə fəal iştirak etmişdir. İl 
ərzində rayonda 205 yeni iş yeri 
açılmışdır. Ümumiyyətlə, son 14 
ildə rayon üzrə yeni yaradılan 
iş yerlərinin sayı 3 min 758-ə 
çatdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən cari ildə məcburi 
köçkünlər üçün Sumqayıtda, Ba-
kıda, Masazırda, Ramanada yeni 
şəhərciklərin salınması layihələri 
də icra olunmaqdadır. Xəzər 

və Xətai rayonlarında yarımçıq 
tikilmiş binalarda məskunlaşan 
214 ailə Masazır, Ramana və 
Mehdiabad qəsəbələrində yeni 
inşa olunmuş mənzillərə köçü-
rülür. Rayon icra hakimiyyətinin 

köməkliyi ilə Bakı şəhəri Xəzər 
rayonunda sanatoriya binasında 
məskunlaşan 13 ailəyə Abşeron 
rayonu, Masazır qəsəbəsində 
yeni mənzillər verilmiş, həmin 
ailələrin mənzil problemi aradan 
qaldırılmışdır.

Bir məsələni də sevin-
dirici və qürurverici hal ola-
raq diqqətinizə çatdırmaq 
istəyirəm: Bu ilin may ayında 

Prezident İlham Əliyevin 
iştirakı ilə Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
donanmasının“Qubadlı” adlı 
yeni təchizat gəmisinin istismara 
verilməsi mərasimi keçirilmişdir. 

2017-ci il oktyabrın 5-də 

Beynəlxalq Müəllimlər Günü 
Azərbaycan Respublikası-
nın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın 
iştirakı ilə Ramana qəsəbəsində 
müasir tələblərə cavab verən 
Qubadlı rayon Xanlıq kənd 
ümumi orta məktəbinin açılış 
mərasimi keçirilmişdir. Bu il 
Qubadlı məktəblərini bitirən 
491 məzundan 419 nəfəri ali 
məktəblərə qəbul imtahanlarında 
iştirak etmişdir. Dövlət İmtahan 
Mərkəzi tərəfindən keçirilən bu-
raxılış imtahanlarının nəticələri 
də uğurlu və ürəkaçan olmuşdur. 
Məzunlardan 301 nəfəri, yəni 
71,8 faizi ali məktəblərə qəbul 
olunmuş və onların 49 nəfəri 
500-600 arası bal, 16 nəfəri isə 
600-700 arası bal toplamışdır.  
8 Mart Beynəlxalq Qadın-
lar Günü, Novruz Bayramı 
şənlikləri, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 94-cü ildönü-
mü, Milli Qurtuluş Günü, 
Beynəlxalq Müəllimlər Günü, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Əliyar Əliyevin 60 illik yubileyi 
münasibətilə keçirilən tədbirlər 
əhatəliliyi və rəngarəngliyi ilə 
fərqlənmiş, Qubadlı əhalisi 
tərəfindən razılıqla qarşılanmış-
dır.

Eyni zamanda, “Bərgüşad 
qəzetinin 80 illiyi münasibəti 
ilə redaksiyaya Prezidentin 
köməkçisi, istimai-siyasi 
məsələlər üzrə şöbə müdiri 
Əli Həsənov və Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının sədri, Milli 
Məclisin deputatı Əflatun  
Amaşov təbrik məktubu ünvan-
lamışlar.

 Tədbir bayram konserti ilə 
davam etdirilmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

931 dekabr 2017-ci il, bazar

Ölkəmiz üçün bu amil həm daxili sabitlik, həm inkişaf, 
həm də geosiyasi mövqeyinin güclənməsi deməkdir

 Qubadlılıların bayram şənliyiQarabağ müharibəsi əlillərinin və 
şəhid ailələrinin Yeni il sevinci

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi (ƏƏSMN) tərəfindən Qarabağ müharibəsi 
əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil-məişət 
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ölkəmizin 
bütün bölgələrində məqsədyönlü tədbirlər həyata 
keçirilir.

Nazirlik Yeni il ərəfəsində 
yeni inşa olunmuş yaşayış bina-
larından alınaraq təmir etdirilmiş 
114 mənzili Qarabağ müharibəsi 
əlilləri və şəhid ailələrinə 
təqdim edib. Bunlardan 81-i 
Bakıda (4-ü Azərbaycanın Milli 
qəhrəmanlarının ailələrinə veri-
lib), 33-ü isə Qaradağ rayonunun 
Lökbatan qəsəbəsində tikilmiş 
yaşayış binalarından alınan 
mənzillərdir. Eyni zamanda, 
Ağdam və Ağcabədi rayonların-
da inşa etdirilmiş  9 ədəd fərdi 
yaşayış evi (Ağdam rayonunda 4,  
Ağcabədi rayonunda 5 ədəd) Qa-
rabağ müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələrinə təqdim olunub.  

Mənzillərin istifadəyə 
verilməsi tədbirlərində 
Azərbaycanda qurulmuş etibarlı 
sosial müdafiə sisteminin əsas 
prinsiplərindən birinin sosial 
cəhətdən həssas qrupların sosial-
iqtisadi mənafelərinin dolğun 
şəkildə təmin edilməsindən, 
onlara yönələn dövlət qayğı-
sının ildən-ilə artırılmasından 
ibarət olduğu vurğulanıb. Bu 
istiqamətdə kompleks  tədbirlərin 
reallaşdırıldığı, o cümlədən 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi uğrunda 
döyüşlərdə əlil olmuş şəxslərin, 
bu döyüşlərdə qəhrəmancasına 
şəhid olmuş Vətən övladlarının 
ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi məqsədilə mü-
hüm addımların atıldığı diqqətə 
çatdırılıb.

Əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi nazirinin müavini 
İlqar Rəhimov nazirlik tərəfindən 
Qarabağ müharibəsi əlilləri və 
şəhid ailələrinin yeni mənzillərlə 
təminatı proqramına uyğun olaraq 
ölkəmizin şəhər və rayonların-
da fərdi yaşayış evlərinin inşa 
etdirilərək və hazır yaşayış 
binalarından mənzillər alınaraq bu 
təbəqələrdən olanların istifadəsinə 
verildiyini bildirib. Qeyd edib ki, 
son illərdə bu sahədə işlər daha 
da sürətlənib və hər il orta hesabla  
335 nəfər Qarabağ müharibəsi 
əlili və şəhid ailəsinin mənzillə 
təminatı həyata keçirilir. Bu vaxta 

qədər artıq 6100 mənzil həmin 
kateqoriyalara aid insanların 
istifadəsinə verilib. Növbəti ildə 
də bu sahədə məqsədyönlü işlər 
davam etdiriləcək. 

Ümumilikdə, bu ailələrə 
nazirlik tərəfindən 2014–2017-
ci illərdə 1350 mənzil təqdim 
olunub. İndiyədək  mənzillə təmin 
edilən əlil və şəhid ailələrinin sayı 
isə 6,1 mini ötüb. 

Ağdam və Ağcabədi rayonla-
rında yeni fərdi yaşayış evlərinin 
istifadəyə verilməsi tədbirlərində 
qeyd olunub ki, cari ildə nazirlik 
tərəfindən 55-ə yaxın rayon və 
şəhərdə yeni fərdi yaşayış evləri, 
habelə hazır yaşayış binaların-
dan alınaraq təmir etdirilmiş 
mənzillər bu təbəqələrdən olan 
insanlara təqdim edilib. Ağdam və 
Ağcabədi rayonlarında bu sahədə 
məqsədyönlü işlər aparılır. 2014-
2017-ci illərdə ƏƏSMN hər iki 
rayonda əlavə olaraq 40-a yaxın 
fərdi yaşayış evini, habelə Ağdam 
rayonunda 6 mərtəbəli 54 mənzilli 
yaşayış evini  Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi 
və Konstitusiya quruluşunun 
müdafiəsi uğrunda 
döyüşlərdə əlil 
olmuş vətəndaşların 
və şəhid ailələrinin 
istifadəsinə verib. 

Tədbirlərdə 
ayrı-ayrı ictimai 
birliklərin rəhbərləri 
ölkəmizdə bütün 
sosial proqramla-
rın uğurla davam 
etdirilməsindən, 
Qarabağ müharibəsi 

əlilləri və şəhid ailələrinin sosial 
təminatlarının gücləndirilməsi, 
onların rifah halının yaxşılaşdı-
rılması, yeni mənzillərlə təminatı 
istiqamətində aparılan işlərdən 
razılıqla bəhs ediblər. Bildirilib 
ki, ƏƏSMN tərəfindən Qara-

bağ müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələrinin Azərbaycan Prezi-
dentinin aylıq təqaüdləri, əmək 
pensiyası və ya sosial müavinətlə 
də təminatı həyata keçirilir. 
Dövlət başçısının müvafiq 
sərəncamına əsasən, Qarabağ 
müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələrinin respublikamızın ali 
təhsil müəssisələrində bakalavriat 
və magistratura (tibb təhsilində 
əsas və rezidentura) təhsil 
səviyyələrində və orta ixtisas 
təhsili müəssisələrində ödənişli 
əsaslarla təhsil alan uşaqlarının 
təhsil müddəti ərzində təhsil 
haqqı da dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına ödənilir. 

Yeni mənzillə təmin 
olunan Qarabağ müharibəsi 
əlilləri və şəhid ailələri maddi 
təminatlarının artırılmasına, 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il 
bayramı ərəfəsində onlara böyük 
sevinc hissi bəxş edən yeni 
mənzillərin təqdim olunmasına 
görə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını 
ifadə ediblər.

Zərifə HÜSEYNOVA 
“Xalq qəzeti”

 � 2017-ci ilin ən maraqlı kitab nəşrlərindən biri 
də tarix üzrə elmlər doktoru, professor Kamil İbrahimovun 
çoxsaylı tədqiqatlar əsasında ərsəyə gətirdiyi “Qədim Şirvan 
elinə səyahət” əsəridir. Tarixi-arxeoloji və etnoqrafik oçerkdir. 

Zəngin tarixi faktlara, 
arxiv materiallarına və xaricdən 
gətirilmiş mənbə məlumatlarına 
söykənən bu əsərdə  Azərbaycanın 
ən qədim şəhərlərindən biri olan 
Şamaxı və Bakı haqqında sanballı 
məlumatlar verilib. Əsərdə  tari-
ximizin uzun bir dövrünü əhatə 
edən Şirvanşahlar dövlətinin 
paytaxtı olmuş Şamaxıda və 
Bakıda tapılan qədim tarixə aid ar-
xeoloji nümunələr, tarixi abidələr, 
hər iki mühüm şəhərin xronoloji 
cəhətdən qədimliyini sübut edən 
mənbə məlumatları və fikirlər 
mövcuddur.

Əsərin I fəslində Şamaxı-
nın başına gələn müsibətlərdən, 
müharibələr, işğallar, zəlzələlər 
və dağıntılardan və bütün 
məhrumiyyətlərə baxmayaraq, bu 
elm, sənət beşiyinin zamanın ağır 
sınaqlarından çıxıb günümüzə 
gəlib çatmasından söhbət açılır.

 II fəsildə Şirvanda və Şama-
xıda şəhərsalma və  dövlətçilik  
tarixi məsələlərindən söhbət açılır. 
Orada Şirvanın iki böyük şəhəri 
olan Şamaxı və Bakı haqqında 
qısa tarixi arayış verilir. 

III fəsildə Şamaxı və ətraf  
bölgələri haqqında, məxəzlərdə, 

o cümlədən, tarixi tədqiqatlar 
nəticəsində toplanan materiallar 
araşdırılır. Orta əsrlərdə Şamaxı-
ya gələn diplomat, tacir, alim və 
səyyahların bu diyar haqqındakı 
informasiyaları nəzərə çatdırılır. 
İlk dəfə olaraq məşhur alman 
səyyahı və şərqşünası Enqelbert 
Kempferin Şamaxı haqqındakı 
fikirləri təqdim edilir.

IV fəsildə ilk dəfə ola-
raq Şamaxı yaxınlığındakı 
Əngəxaran kəndi, onun toponimi, 
Əngəxaranda və yaxınlıqda aşkar 
edilmiş tarixi abidələr, orta əsr ya-
şayış yerləri, müdafiə istehkamları 
haqqında məlumatlar verilir. 

V fəsildə Əngəxaranda 
ermənilərin 1918-ci ilin mar-
tında törətdikləri soyqırımı 
və qarətlərdən bəhs olunur.  

Fövqəladə Təhqiqat Komissiya-
sının üzvləri tərəfindən Şamaxı 
şəhəri və qəzası üzrə ermənilərin  
törətdikləri vəhşiliklər haqqın-
da 7 cild, 925 vərəqdən  ibarət 
təhqiqat materialları toplanmışdı. 
Bu fəsildə  Fövqaladə Təhqiqat 
Komissiyası materiallarının ilk 
dəfə olaraq Əngəxaran kəndində 

baş verən soyqırımı aktlarına 
aid olan bölməsindən  bir hissə 
təqdim edilir.  

VI fəsildə isə Əngəxaran 
kəndinin Azərbaycanın  
ictimai-siyasi həyatında  
mühüm xidmətləri olmuş ziya-
lıları, tanınmış el sənətkarları, 
aşıqları, o cümlədən Şirvan aşıq 
məktəbinin banilərindən biri 
Aşıq İbrahim, eləcə də, onun 
xalq yaddaşında qalan qoşmaları, 
o cümlədən, bu qədim kəndin 
tanınmış nəsil şəcərələri barədə 
məlumat verilib. 

512 səhifəlik tarixi-arxeo-
loji və etnoqrafik oçerkin  elmi 
məsləhətçisi tarix elmləri doktoru, 
professor Solmaz Rüstəmova-
Tohidi, elmi redaktoru tarix 
elmləri doktoru, professor  Qafar 
Cəbiyevdir. Kitab geniş oxucu 
kütləsi və bu sahənin tədqiqatçıları 
üçün nəzərdə tutulub.

Hazırladı: 
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