
On bir il öncə Bakıda Avropa Şu-
rasına üzv dövlətlərin mədəniyyət 
nazirləri konfransının keçirilməsinin 
təşəbbüskarı məhz Azərbaycan olmuş-
du. Prezident İlham Əliyevin 4 noyabr 
2008-ci il tarixli sərəncamına uyğun 
olaraq, 2008-ci il dekabrın 2-3-də 
Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin 
mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçi-
rilmiş və ilk dəfə olaraq həmin tədbirə 
10 İslam ölkəsi də dəvət edilmişdi. Bu 
tədbir təkcə Azərbaycanın deyil, eyni 
zamanda, Şərq və Qərb dövlətlərinin 
mədəni həyatında əlamətdar hadisə 
olmuşdu. Nüfuzlu siyasət adamlarının 
sözlərinə görə, bu addım Avropa mədəni 
proseslərində yeni bir istiqamətin – “Bakı 
prosesi”nin əsasını qoymuşdu. Avropalı 
siyasətçilər Avropa ilə İslam dünyası 
arasında dialoqun inkişaf etdirilməsində 
Azərbaycanın vasitəçi kimi fəaliyyətinin 
sivilizasiyalar arasında əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsinə böyük töhfə 
verəcəyinə əminliklərini vurğulamışdılar. 

2008-ci ildən sonra mütəmadi 
olaraq keçirilən sivilizasiyalar və 
mədəniyyətlərarası dialoq Azərbaycanın 
nüfuzunu daha da artırmış və “Bakı 
prosesi”ni ideyaların konsepsiyalaşdı-
rılması üçün yaxşı fürsətə çevirmişdir. 
Qeyd edək ki, “Bakı prosesi”nin qlo-
bal hərəkata çevrilməsi 2010-cu ildən 

başlanmışdı. Həmin il sentyabrın 23-də 
BMT-nin Baş Assambleyasının 65-ci 
sessiyasında Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti tərəfindən Bakıda 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun keçiriləcəyi elan edilmişdi.

Xatırladaq ki, “Bakı prosesi” 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə 
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında 
səmərəli və effektiv dialoqun qurulması 
məqsədilə irəli sürülmüşdür. Azərbaycanın 

belə bir qlobal hərəkatın təşəbbüskarı 
kimi çıxış etməsinin əsasında ərazisində 
tarixən fərqli dini mənsubiyyəti olan 
icmaların, milli-etnik qrupların və zəngin 
mədəni müxtəlifliyin olması dayanır. 2008-
ci il dekabrın 2-3-də təşkil olunan Avropa 
Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət 

nazirlərinin konfransı yeni bir formatda 
transformasiya olunmuşdu. Avropa və 
ona qonşu regionlardan 48 ölkənin, 8 
beynəlxalq təşkilatın və bir sıra beynəlxalq 
qeyri-hökumət təşkilatlarının yüksək 
səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu 
konfransda “Mədəniyyətlərarası dialoqu-
nun təşviqinə dair “Bakı Bəyannaməsi” 
qəbul edilmişdi.

Xüsusilə qeyd etmək yerinə 
düşər ki, “Bakı prosesi” sayəsində 

bəşəriyyətin qlobal təhlükəsizliyinin 
təmini və dövrümüzün ən mühüm 
vəzifəsi kimi mədəniyyətlərarası di-
aloqa və mədəni müxtəlifliyə böyük 
diqqət ayrılır. “Bakı prosesi”nin ayrıl-
maz və əsas tərkib hissəsi olan bütün 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 

forumlarında yüksək vəzifəli şəxslər, 
müxtəlif beynəlxalq təşkilatların başçı-
ları, görkəmli ictimai xadimlər, məşhur 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
iştirak edirlər.

Ümumiyyətlə, “Bakı prosesi” 
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafını 
nəzərdə tutan bir təşəbbüs idi. Prezi-
dent İlham Əliyev Bakıda 2015-ci ilin 
may ayında keçirilən III Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq  Forumunun 

açılışında “Bakı prosesi”nin tarixi və 
əhəmiyyəti haqqında danışarkən demiş-
dir: “2008-ci ildə də “Bakı prosesi” bizim 
təşəbbüsümüzlə başlamışdır. Bizim 
təşəbbüsümüz idi ki, Avropa Şurası-
nın mədəniyyət nazirlərinin iclasına 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nazirləri 
dəvət edilsin. Bu, ilk belə hal idi. Çünki 
Azərbaycan hər iki təşkilata üzv olan 
azsaylı ölkələrdəndir. Daha sonra – 
2009-cu ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
mədəniyyət nazirlərinin iclasına Avropa 
Şurası mədəniyyət nazirləri dəvət edildi. 
Bunlar bizim təşəbbüslərimiz idi və artıq 
buna “Bakı prosesi” adı verilib. Bu gün 
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalarara-
sı dialoq, multikulturalizmə aid məsələlər 
“Bakı prosesi”nə daxildir”. 

Bundan başqa, “Mədəniyyətlərarası 
dialoqa dair “Bakı prosesi”nin  davamı 
olaraq, Prezident İlham Əliyevin 
dəstəyi ilə 2011-ci ilin aprelində Bakıda 
“Ümumdünya Mədəniyyətlərarası dialoq 
Forumu”nun (World Forum for Intercul-
tural Dialogue) keçirilməsi təşəbbüsü 
irəli sürülmüşdü. Politoloqların sözlərinə 
görə, “Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu”nun ölkəmizdə təşkili 
İslam və Avropa mədəniyyətini özündə 
ehtiva edən Azərbaycan mədəniyyətinin 
beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunması, 
ölkəmizin nüfuzunun yüksəldilməsi və 
beynəlxalq proseslərdə əhəmiyyətinin 
artmasına, eləcə də Azərbaycanın 
qitələrarası və sivilizasiyalararası 
əməkdaşlıq məsələlərində çox mühüm 
dövlət kimi qəbul olunmasına, həmçinin 
dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasına 
xidmət edir. 

Azərbaycanda keçirilən forumlarda 
sübut olundu ki, “Bakı prosesi” Prezi-
dent İlham Əliyevin dünya xalqları və 
mədəniyyətləri arasında qarşılıqlı hörmət 
və anlayışlı, əməkdaşlıq və dialoqu 
təşviq edən platforma və layihələri 
birləşdirən qlobal xoşməramlı çağırışıdır. 
Bu, həm də dünyada milli, irqi, dini və 
mədəni ziddiyyətlərin daha da artdığı, 
ekstremist düşüncə tərzinin genişləndiyi 
bir dövrdə Azərbaycanın multikultural 
resurslarının, tarixən malik olduğumuz 
mehriban birgəyaşama ənənələrinin 
beynəlxalq səviyyədə model kimi istifadə 
olunması və ölkəmizin belə məsələlərdə 
interkultural körpü rolunun önə çıxması-
na yönəlik fəaliyyətdir. 

Ölkəmizin xoşməramlı təşəbbüsünə 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, UNESKO, 
Avropa Şurası, BMT-nin Sivilizasiyalar 
Alyansı tərəfindən dəstək verilmişdir. 
Bu vaxta kimi Azərbaycanda keçirilən 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
forumları ölkəmizin tolerant, multikultural 
məkan kimi qazandığı tarixi missiyaya 
yeni rəng qataraq, onun beynəlxalq 
nüfuzunun artmasına güclü təsir 
göstərmişdir. Artıq diplomatik termin 
kimi qəbul olunan “Bakı prosesi” in-
sanlar arasında anlaşmanı, dialoq və 
mədəniyyətlərə qarşılıqlı hörməti təşviq 
edir. Məqsəd daha sağlam, təhlükəsiz 
bir cəmiyyətin qurulmasıdır.

Bir hərəkat kimi mədəniyyətlərarası 
dialoqun inkişafına yönələn “Bakı pro-
sesi” çərçivəsində Azərbaycanda beş 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu (2011-ci, 2013-cü, 2015-ci, 
2017-ci və 2019-cu illərdə), altı Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu (2011-ci, 
2012-ci, 2013-cü, 2014-cü, 2016-cı və 
2018-ci illərdə), Dünya dini liderlərinin iki 
sammiti (2010-cu və 2019-cu ildə), eləcə 
də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Siviliza-
siyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu 
(2016-cı il) keçirilmişdir. Azərbaycan ilə 
yanaşı, “Bakı prosesi”nin aktorları ara-
sında UNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar 
Alyansı, Avropa Şurası, Avropa Şura-
sının Şimal-Cənub Mərkəzi, İSESKO, 
BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatı kimi 
nüfuzlu təşkilatlar yer alır. 

“Bakı prosesi” dünyanın bir çox 
problemlərinin həllini şərtləndirir, müxtəlif 
təşkilatlar arasında qlobal problemlərin 
müzakirəsini sürətləndirir. Ən əsası, 
Bakı Beynəlxalq Humanitar forumları 
da bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan 
bu gün multikulturalizmin ideya mərkəzi 
olaraq qlobal siyasətə öz müsbət təsirini 
göstərir, bəşəriyyəti narahat edən 
problemlərə olan müxtəlif yanaşmala-
rı konkretləşdirir, çağırışlara müxtəlif 
prizmadan baxılmasına yeni imkanlar 
yaradır. Bundan başqa, “Bakı prosesi” 
çərçivəsində keçirilən mötəbər tədbirlər 
Azərbaycanın multikultural ənənələrin, 
ümumbəşəri dəyərlərin və mütərəqqi 
ideyaların müdafiəçisi olduğunu bariz 
şəkildə nümayiş etdirir, ölkəmizin bir çox 
mühüm məsələlərlə bağlı ədalətli möv-
qeyinin təbliğində əvəzsiz rol oynayır. 

Səbuhi MƏMMƏDOV, “Xalq qəzeti”

Bibiheybət yolunda baş vermiş sürüşmə ilə 
əlaqədar əraziyə baxış keçirilib

Noyabrın 30-da 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin tap-
şırığına əsasən, Azərbaycan 
Respublikasının Baş Naziri 
Əli Əsədovun rəhbərliyi 
ilə Fövqəladə Hallar naziri 
Kəmaləddin Heydərov və 
nazirliyin aidiyyəti vəzifəli 
şəxsləri, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Eldar 
Əzizov, Azərbaycan Avto-
mobil Yolları Dövlət Agent-
liyinin İdarə Heyətinin sədri 
Saleh Məmmədov və Bakı 
Nəqliyyat Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Vüsal Kərimli 
noyabrın 25-də Bakı şəhəri 

Səbail rayonu ərazisində 
yerləşən “Bibiheybət” 
məscidinin yaxınlığında baş 
vermiş torpaq sürüşməsi 
ilə əlaqədar hadisə yerində 
olublar. 

Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, əraziyə ba-
xış keçirildikdən sonra 
mütəxəssislərin də iştirakı ilə 
operativ müşavirə  keçirilib, 

sürüşmənin mümkün 
səbəbləri, mövcud vəziyyət 
müzakirə edilib. Məsələ ilə 
bağlı hərtərəfli araşdırma-
nın aparılması, sürüşmənin 
nəticələrinin qısa müddətdə 
aradan qaldırılması və digər 
zəruri tədbirlərin görülməsi 
üçün aidiyyəti qurumlara 
müvafiq göstərişlər verilib. 

AZƏRTAC

İran vətəndaşının Azərbaycanda 
girov saxlanılması barədə məlumatlar əsassızdır

 � Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində İran İslam 
Respublikası vətəndaşı Atefeh Dehghanızadehin Azərbaycanda, 
guya, girov saxlanılması barədə əsassız məlumatlar yayılıb. 

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin və 
Şəhər Prokurorluğunun AZƏRTAC-a 
daxil olan birgə məlumatında bildirilir 
ki, A.Dehghanızadehin əri İran İslam 
Respublikasının vətəndaşı Farzad Fo-
roozanmehrin tamah niyyəti ilə özgənin 
əmlakını etibardan sui-istifadə etmə və 
aldatma yolu ilə ələ keçirməsinə əsaslı 
şübhələr müəyyən edildiyindən faktla 
bağlı 2019-cu il fevralın 1-də Yasa-
mal Rayon Prokurorluğunda Cinayət 
Məcəlləsinin 178.3.2-ci (külli miqdarda 
ziyan vurmaqla dələduzluq) maddəsi ilə 
cinayət işi başlanıb.

Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 
İstintaq Şöbəsində aparılmış istintaqla 
müəyyən edilib ki, F.Foroozanmehr 
tanışı Orxan İsmayılova yalan vəd verib 
sonuncunun anasına məxsus Yasamal 
rayonu ərazisində 3 otaqlı mənzilini öz 
tanışına 240 min manata satacağını 
bildirib. Bu məqsədlə 2018-ci il  dekabrın 

25-də etibarnamə əsasında 210 min 
manata sataraq pulunu ələ keçirib 
Türkiyəyə qaçıb. 

Cinayət işi üzrə F.Foroozanmehrin 
barəsində dövlətlərarası axtarış elan 
edilib.

Həmçinin, istintaq zamanı 
A.Dehghanızadehin əri tərəfindən 
aldadılaraq əmlakı ələ keçirilmiş 
O.İsmayılovun övladını qaçırmaq 
istəməsi barədə bilə-bilə yalan 
xəbərçilik etməsinə və bu barədə 
bilə-bilə yalan ifadə verməsinə əsaslı 
şübhələr müəyyən edildiyindən 
A.Dehghanızadeh barəsində Cinayət 
Məcəlləsinin 296.2-ci (şəxsin ağır və 
ya xüsusilə ağır cinayət törətməkdə 
ittiham olunmaqla bilə-bilə yalan 
xəbərçilik etmə) və 297.2-ci (şəxsin 
ağır və ya xüsusilə ağır cinayət 
törətməkdə ittiham olunmaqla bilə-
bilə yalan ifadə vermə) maddələri ilə 

cinayət işinin materiallarından ayrıca 
icraata ayrılaraq istintaqın aparılması 
üçün Yasamal Rayon Prokurorluğuna 
göndərilib. 

A.Dehghanızadeh dəfələrlə is-
tintaqa dəvət edilsə də, çağırışlara 
gəlməkdən qəsdən boyun qaçırdığından 
barəsində aprelin 22-də axtarış elan 
edilib, iyulun 20-də keçirilmiş əməliyyat-
axtarış tədbirləri nəticəsində sonuncu 
istintaqa cəlb edilərək müdafiəçinin və 
tərcüməçinin iştirakı ilə dindirilməklə 
barəsində polisin nəzarəti altına vermə 
qətimkan tədbiri seçilib. 

Cinayət təqibi üzrə zəruri olan 
bütün hərəkətlərin vaxtında icra 
edilməsini təmin etmək məqsədilə 
A.Dehghanızadehin ölkədən çıxışına 
məhdudiyyət qoyulub. 

A.Dehghanızadehin müraciəti 
əsasında məhkəmənin qərarı ilə so-
nuncunun ölkədən çıxışına qoyulmuş 
məhdudiyyət götürülüb. 

Hazırda F.Foroozanmehrin 
barəsində olan cinayət işi üzrə istintaq-
əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Daxili İşlər naziri Daxili Qoşunların 
Sumqayıtdakı hərbi hissəsində olub

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, general-polkovnik V.Eyvazov nazir 
müavini – Daxili Qoşunların komandanı, 
general-leytenant Şahin Məmmədovun 
müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların 
kazarma-məişət şəraiti, qidalanma-
sı, sağlamlıq durumu, həmçinin silah 
təminatı, avtomobil və zirehli texni-
ka parkı, ərazidə aparılan abadlıq, 

 quruculuq işləri ilə yaxından maraqlanıb.
Sonra sıra meydanında düzülmüş 

şəxsi heyət qarşısında çıxış edən Daxili 
İşlər naziri V.Eyvazov müstəqilliyin ilk 
illərində Azərbaycanın qarşılaşdığı 
problemlər, torpaqlarımızın işğalı, ulu 
öndər Heydər Əliyevin ali hakimiyyətə 
qayıdışından sonra ölkə həyatının 
bütün sahələrində, o cümlədən daxili 
işlər orqanlarında aparılan islahatlar, 
cinayətkarlıqla mübarizə və ictimai asa-
yişin qorunması sahəsində əldə edilmiş 

müsbət nəticələr barədə məlumat verib.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin Daxili İşlər Nazirliyinin və onun 
ayrılmaz hissəsi olan Daxili Qoşun-
ların ictimai asayişin qorunmasında, 
cinayətkarlıqla mübarizənin səmərəli 
təşkilində, dövlətçiliyin cinayətkar 
qəsdlərdən qorunmasında, insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 

təminində rolunu və fədakar xidmətini 
hər zaman yüksək qiymətləndirdiyini 
vurğulayan nazir daxili işlər orqanla-
rının zəruri avadanlıq və texnika ilə 
təchizatına böyük diqqət yetirildiyini, 
müasir tələblərə cavab verən texniki 
və xüsusi vasitələrlə təmin olunduğu-
nu, xidmət şəraitinin ildən-ilə daha da 
 yaxşılaşdırıldığını bildirib.

Hərbi qulluqçulara tapşırıq və 
tövsiyələrini verən nazir Vilayət Eyvazov 
əmin olduğunu bildirib ki, şəxsi heyət 

göstərilən ali diqqət və qayğıya cavab 
olaraq sabitliyin, əmin-amanlığın etibarlı 
qorunmasına, cinayətkarlıqla qətiyyətli 
mübarizə işinə öz nümunəvi xidmətləri 
ilə cavab verəcək, qarşıya qoyulan bü-
tün vəzifələri bundan sonra da layiqincə 
yerinə yetirəcək.

Sonda hərbi hissənin şəxsi heyəti 
təntənəli marşın sədaları altında tribuna 
önündən keçib.

BŞBPİ: Mitinq zamanı 
ictimai asayişin və hüquq 

qaydasının pozulması 
halları qeydə alınmayıb

 � Noyabrın 30-da özünü 
Azərbaycan Xalq Hərəkatı adlandıran 
qurumun paytaxtın Qaradağ 
rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki 
“Neftçi” idman klubunun təlim 
bazasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
ilə razılaşdırılmış mitinqi keçirilib.

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən 
AZƏRTAC-a daxil olmuş məlumatda bildirilir ki, 
saat 15.00-dan 17.00-dək davam edən toplan-
tıda həmin qurumun ümumi sayı 450 nəfərədək 
olan üzvü və təəssübkeşi iştirak edib.

Mitinq zamanı ictimai asayişin və hüquq 
 qaydasının pozulması halları qeydə alınmayıb. 

Müdafiə Nazirliyi: 
Azərbaycan Ordusunun cəbhədə itki 

verməsi barədə Ermənistan mətbuatında 
yayılan xəbərlər dezinformasiyadır

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən sorğuya cavab 
olaraq bildiriblər ki, rəsmi olaraq, 
Azərbaycan Ordusu cəbhədə itki 
verməyib və ümumiyyətlə, bu ad 
və soyadda hərbi qulluqçumuz 
yoxdur.

“Son günlər cəbhə xəttindəki 
vəziyyətlə bağlı Ermənistan tərəfi 
bir neçə dəfə yalan məlumat yay-
maqla gələcək təxribatları üçün 

zəmin yaratmaq niyyətindədir. 
Qarşı tərəfi bu kimi addımlardan 
çəkinməyə çağırır və düşməni 
onun istənilən fəaliyyətinin 
qarşısının Azərbaycan Ordusu-
nun bölmələri tərəfindən dərhal 
və qətiyyətlə alınacağı barədə 
xəbərdar edirik”, – deyə nazirliyin 
məlumatında qeyd olunub. 

AZƏRTAC

On bir il bundan əvvəl sonradan 
qlobal hərəkata çevrilmiş 

“Bakı prosesi” başlanmışdır

Azərbaycan bəşəriyyəti illərdir narahat edən  qlobal 
problemlərin müzakirəsini və həll olunması 
yollarını gündəmdə  saxlayan gənc dövlət kimi 
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. 

Fərəhlidir ki, Avrasiyanın çox mühüm regionunda 
yerləşən, Qərblə Şərq arasında təbii körpü rolunu oyna-
yan, mədəniyyətlərarası, sivilizasiyalararası və dinlərarası 
dialoqun mərkəzinə çevrilən ölkəmizin təşəbbüsləri dün-
yanın qlobal gücləri tərəfindən dəstəklənir, müxtəlif baxış 
və strategiyalara malik ölkələrin belə rəğbətini qazanır. Bu, 
əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət sahəsində 
beynəlxalq təşəbbüslərə göstərdiyi dəstək nəticəsində 
mümkün olmuşdur və belə dəstək sayəsində bu gün 
Azərbaycan sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoq 
məkanı kimi mövqeyini gücləndirmişdir. 

Azərbaycan 
 Respublikasının 
Daxili İşlər  naziri, 

general-polkovnik 
Vilayət Eyvazov polisin 
fəaliyyəti və səlahiyyəti 
ilə bağlı məsələlərlə 
əlaqədar müraciət etmiş 
vətəndaşları qəbul etmək 
üçün noyabrın 29-da Sum-
qayıta səfəri çərçivəsində 
Daxili Qoşunların hərbi 
hissəsində də olub.

Ermənistan mətbuatının, guya, cəbhənin Ağdam 
istiqamətində Azərbaycan Ordusunun Həşimov Səbuhi 
Səttarxan oğlu adlı hərbi qulluqçusunun həlak olması 
barədə yaydığı məlumat növbəti dezinformasiyadır.
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