
Ulu öndər Ermənistan – 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi barədə danışarkən, 
dönə-dönə vurğulayırdı ki, 
istənilən münaqişə, müharibə 
və qarşıdurma bölgənin digər 
ölkələrinin iqtisadiyyatına da 
mənfi təsir göstərir. Ona görə 
də Azərbaycanın çoxsaylı 
beynəlxalq tədbirlərə, xüsusən, 

mədəniyyətlər və sivilizasiyalar 
arasında dialoqun yaradılması-
na və ya möhkəmləndirilməsinə 
xidmət edən forumlara evsahibliyi 
etməsi hamı tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir və bu tədbirlərin 
iştirakçıları ildən-ilə artır. 

Prezident İlham Əliyevin 
forumun açılışında söylədiyi 
“Azərbaycanda əsrlər boyunca 
müxtəlif dinlərin, etnik qrupların 
nümayəndələri birgə yaşayıb, 
ölkəmizdə daim dini tolerantlıq 
hökm sürüb”, “Multikulturalizm 
Azərbaycanda dövlət siyasətinin 
mühüm tərkib hissəsidir” – 
ifadələri Azərbaycan həqiqətlərinin 
dilə gətirilməsi baxımından dəyərli 
idisə, onun “Dünyada multikultu-

ralizmin tendensiya halını alması 
beynəlxalq səviyyədə sülhə, 
tərəfdaşlığa vacib töhfə olardı” 
çağırışı beynəlxalq aləmdəki 
vəziyyətdən narahatlıq ifadəsi idi.

Yaxud, UNESCO-nun Baş 
direktorunun müavini Nada 
Al-Naşifin “Dünyada multikul-
turalizmin təbliğində və bəşəri 
dəyərlərin bərqərar olmasında 

Prezident İlham Əliyevin və 
Azərbaycanın xüsusi rolu 
var” və Avropa Şurasının Baş 
katibinin müavini Qabriella Bat-
taini-Draqoninin “Azərbaycan 
mədəniyyətlərarası dialoqda 
aparıcı dövlətlərdən biridir” 
kimi fikirləri isə ölkəmizin bu 
istiqamətdəki fəaliyyətinə verilən 
qiymət idi.

Yeri gəlmişkən, əvvəlki forum-
lar kimi, bu beynəlxalq tədbirin 
hazırlanması və keçirilməsi də 
Azərbaycan Prezidentinin daim 
diqqət mərkəzində olub. Məhz 
həmin diqqətin nəticəsidir ki, 
forumdan iki həftə əvvəl – aprelin 
23-də V Dünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq  Forumunun Bakı şəhərində 

keçirilməsi ilə əlaqədar ya-
radılmış Təşkilat Komitəsinə 
daxil olan dövlət qurumları 
nümayəndələrinin iştirakı ilə iclas 
keçirilmişdi.

Bakı Konqres Mərkəzində 
keçirilən iclasda Təşkilat 
Komitəsinin sədri, mədəniyyət 
naziri Əbülfəs Qarayev çıxış 
edərək demişdi ki, dünyanın 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının 
öz tədbirlərini Azərbaycanda 
keçirməsi müstəqil dövlətimizin 
nüfuzundan xəbər verir. Tədbirdə 
qeyd edilmişdi ki, Dünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru-
munun coğrafiyası çox genişlənib, 
tədbirə qoşulan qurumların sayı 
xeyli artıb. Budəfəki forumda Latın 
Amerikası ölkələrindən tutmuş 
Səudiyyə Ərəbistanı, Kolumbi-
ya, Böyük Britaniya, Peruya kimi 
dövlətlərin təmsilçiləri də iştirak 
edəcəklər. Eləcə də bildirilmişdi 
ki, tədbir BMT-nin televiziyası və 
rəsmi internet səhifəsi üzərindən 
canlı yayımlanacaq.

Budur, artıq beynəlxalq 
aləmdəki zorakılığa, ayrı-
seçkiliyə, yadlaşmaya qarşı 
mübarizə aparan ictimai-siya-
si xadimlər, görkəmli ziyalılar, 
haqq-ədalət tərəfdarları artıq 
Azərbaycan paytaxtındadırlar. 
“Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik 
və zorakı münaqişəyə qarşı 
fəaliyyət naminə dialoq quraq” 
şüarı altında keçirilən V Ümum-
dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 

Forumunun açılış mərasimində 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva 
da iştirak ediblər. Qeyd edilib 
ki, Azərbaycan hökumətinin 
təşkilatçılığı, UNESCO, BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya 
Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası 
və ISESCO-nun tərəfdaşlığı ilə 
keçirilir. Tədbirdə 100-dən çox 
ölkənin və 30-dan çox beynəlxalq 

təşkilatın yüksək səviyyəli 
rəsmiləri iştirak edirlər.

Xüsusilə vurğulanıb ki, V 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu çərçivəsində 
insanlar arasında həmrəylik 
yaratmaqda və müxtəlif icmalarda 
zorakılığa və ayrı-seçkiliyə qarşı 
mübarizədə mədəniyyətlərarası 
dialoqun mühüm rolu öyrənilir. 
Forum üç istiqamətdə davam 
edəcək.

Açılış mərasimində geniş nitq 
söyləyən Prezident İlham Əliyev 
vurğulayıb ki, respublikamızda 
multikulturalizm dövlət siyasətinin 
mühüm tərkib hissəsidir. Qeyd 
edilib ki, 2016-cı il Azərbaycanda 
multikulturalizm, 2017-ci il isə “İs-
lam Həmrəyliyi ili” elan edilmişdi. 
Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində 
yerləşən Azərbaycanın müstəqillik 
baxımından gənc olmasına bax-
mayaraq, sürətlə inkişaf etdiyini 
diqqətə çatdıran Prezident İlham 
Əliyev dövlət siyasətinin dün-
ya ölkələri ilə əməkdaşlığın və 
tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə 
yönəldiyini vurğulayıb. 

Həm ölkə daxilində, həm də 

xaricdə keçirilən bütün beynəlxalq 
tədbirlərdə olduğu kimi, bu forum-
da da Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
barədə məlumat verən Prezident 
bildirib ki, bu münaqişənin yarat-
dığı problemlərə baxmayaraq, 
Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. 

 BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı 
üzrə Ali nümayəndəsi Migel Angel 
Moratinosun, UNESCO-nun Baş 
direktorunun sosial və huma-
nitar elmlər üzrə müavini Nada 
Al-Naşifin, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının Baş katibi Yusif bin 
Əhməd Əl-Osaymin, Avropa Şura-
sının Baş katibinin müavini Qabri-
ella Battaini-Draqoninin, İSESCO-
nun Baş direktoru Əbdüləziz 
Osman əl-Tuveycrinin çıxışlarında 
da Bakı forumlarının əhəmiyyəti ilə 
yanaşı, Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
bağlı beynəlxalq birliyin ədalətsiz 
mövqe tutduğu, bunun yolverilməz 
olduğu vurğulanıb. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev mayın 2-də BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali 

nümayəndəsi Migel Angel Mora-
tinosu qəbul edib. BMT rəsmisi 
həmin görüşdə də ölkəmiz və 
dövlət başçımız barədə maraqlı 
fikirlər səsləndirib. Qonaq qeyd 
edib ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevlə ilk dəfə 2007-ci 
ildə – ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
sədri işləyərkən görüşüb və həmin 
söhbət zamanı Azərbaycanın 
dövlət başçısının söylədiyi fikirləri 
bu gün də xatırlayır. 

Forumun təşkilinə görə 
Azərbaycan rəhbərliyinə 
minnətdarlığını bildirən Mi-
gel Angel Moratinos Bakının 
dünyada dialoq mərkəzi kimi 
tanındığını, “Bakı prosesi”nin 
önəmli bir platformaya çevrildi-
yini və zamanında irəli sürülmüş 
təşəbbüs olduğunu vurğulayıb. 
Qonaq bildirib ki, bu prosesin 
coğrafiyasının genişləndirilməsi 
və Azərbaycanın multikultura-
lizm ənənələrinin təşviqi böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Foruma çoxsaylı peşəkar mütəxəssislərin və 
ekspertlərin dəvət olunması təqdirəlayiqdir

Bu fikri AZƏRTAC-a 
müsahibəsində forum çərçivəsində 
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 
təşkil etdiyi “Qlobal vətəndaşlıq 

təhsili: sülh mədəniyyətinin 
aşılanması” aralıq sessiyasının 
panelçisi, Avropa Şurasının Şimal-
Cənub Mərkəzinin Qlobal Təhsil 

Proqramının meneceri Migel Silva 
deyib.

O bildirib ki, dünyada şiddətə, 
zorakılığa qarşı mübarizə aparmaq 
istəyən, sülh, qarşılıqlı anlaşma uğ-
runda çalışan insanların sayı dur-
madan artır. Bakıda təşkil edilən fo-
rumun iştirakçılarının sayı da bunu 
deməyə əsas verir. Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən builki foruma 
dinlərarası və mədəniyyətlərarası 
dialoq sahəsində çoxsaylı peşəkar 
mütəxəssislərin və ekspertlərin 
dəvət olunması təqdirəlayiqdir. 
Bu forum dünyanı narahat edən 
çağırışların həlli yollarını tapmaq-
la bağlı səmərəli müzakirələrin 
aparılması baxımından xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır.

 “Bakı Prosesi” on il ərzində fikir 
mübadiləsi üçün pozitiv platforma yaradıb

O bildirib ki, 2008-ci ildən həyata 
keçirilən “Bakı Prosesi” 10 il ərzində 
müxtəlif qitələrdə yaşayan fərqli 
etnik, mədəni, dini və linqvistik 
mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı insan-
lar və qruplar arasında anlayış, 

səmimiyyət və qarşılıqlı hörmətə 
əsaslanan fikir mübadiləsi üçün 
pozitiv platforma yarada bilib. “Bu gün 
biz sessiyamızda sülh mədəniyyətinin 
təbliğ olunmasını, sülh və inkişafa nail 
olmaq məqsədilə mədəniyyətlərarası 

anlaşma və mədəni müxtəliflik 
məsələlərini müzakirə edirik. İnanıram 
ki, müzakirələrdən önəmli nəticələr 
əldə edəcəyik”, – deyə Ann-Klod 
Lambelet vurğulayıb.

AZƏRTAC

Azərbaycan dünyanın mədəniyyətlərarası 
dialoq mərkəzlərindən birinə çevrilib

Bu fikri AZƏRTAC-a müsahibəsində 
Forum çərçivəsində BMT-nin Sivilizasiyalar 
Alyansının təşkil etdiyi “Qlobal vətəndaşlıq 
təhsili: sülh mədəniyyətinin aşılanması” 
aralıq sessiyasının panelçisi, UNESCO-min 
Sülh  və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Mahatma 
Qandi Təhsil İnstitutunun təhsil vasitəsilə 
zorakı ekstremizmin qarşısının alınması üzrə 
mütəxəssisi Kuani Şimon deyib.

O qeyd edib ki, forumda 100-dən çox 
ölkə və 30-dan çox beynəlxalq təşkilatın 
yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı “Bakı 
Prosesi”nin coğrafiyasının və beynəlxalq 

əməkdaşlığın genişlənməsindən xəbər verir. 
Forumun Bakıda təşkili Azərbaycanın dünya-
nın mədəniyyət və mədəniyyətlərarası dialoq 
mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə dəlalət 
edir. Dialoq, anlaşma, sülh, sabitlik, mehriban 
birgə yaşama, tolerantlıq kimi şüarların və 
təbliğat işlərinin yayılması olduqca vacibdir. 
Azərbaycana və Prezident İlham Əliyevə belə 
bir təşəbbüsü reallaşdırdığına görə təşəkkür 
edirəm.

 AZƏRTAC

Bəzi ekspertlər Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə reallaşdırılan belə tədbirlər haqqında 
danışarkən qeyd edirlər ki, rəsmi Bakı bu 

forumları regionda və dünyada öz mövqeyini daha 
da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə təşkil edir. Doğru-
dur, həmin arqumentdə də müəyyən qədər həqiqət 
var. Əsl həqiqət isə ondadır ki, Azərbaycan bu 
addımları ilə həm də regionda və dünyada sülhün, 
anlaşmanın, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq 
münasibətlərinin, əmin- amanlığın bərpa 
edilməsinə öz töhfələrini verir. Bu isə Heydər Əliyev 
siyasi kursunun mühüm tərkib hissələrindən biridir. 

“Yox!” dedilər

Əslində, 2011-ci ildə ilk dəfə 
mədəniyyətlərarası dialoq forumunun 
təşkil edilməsi ideyası tariximiz, real-
lığımız və həmçinin belə məsələlərin 
müzakirəsi üçün geniş formatın yara-
dılması arzumuzdan qaynaqlanırdı. Bu 
gün buna əvvəlkindən daha çox ehtiyac 
var. Təəssüf olsun ki, bu gün dünyada 
narahatlıq doğuran bəzi tendensiya-
lar mədəniyyətlərarası dialoqla deyil, 
özgələşmə ilə nəticələnir. Biz mütəmadi 
surətdə bunun şahidi oluruq. Dünyanın 
müxtəlif yerlərində münaqişə, qarşı-
durma və vətəndaş müharibələrinin 
səbəbi müxtəlif din və etnik qrup 
nümayəndələrinin arasında anlaşmanın 
olmamasıdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Haqq-ədalət  tərəfdarları  Bakıda 
zorakılığa  və  ayrı-seçkiliyə

“Bakı prosesi” sülhsevər qüvvələrin mötəbər tribunasıdır

Forumun çox zəngin proq-
ramı var. İki gün ərzində 
bizim müzakirə edəcəyimiz 

məsələlər beynəlxalq əməkdaşlıq 
baxımından çox önəmlidir. Forum 
müxtəlif ölkələrdən olan nüfuz-
lu alimlərin, siyasi və ictimai 
xadimlərin bir yerə toplaşaraq 
mövcud çətinlikləri, problemləri 
və onların həlli yollarını müzakirə 
etməsinə imkan yaradır. 

“Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə  qarşı 
fəaliyyət naminə dialoq quraq” şüarı altında V  Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu əməkdaşlığın qurulması 
 baxımından mühüm rola malikdir. Bu fikri müsahibəsində Forum 
çərçivəsində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının təşkil etdiyi “Qlobal 
vətəndaşlıq təhsili: sülh mədəniyyətinin aşılanması” aralıq sessi-
yasının panelçisi, İsveçrənin Mədəniyyətlərarası Təhsil, Təlim və 
Tədqiqat Cəmiyyətinin prezidenti Ann-Klod Lambelet deyib.

Bakıda keçirilən V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq  Forumu 
xalqlar, icmalar və cəmiyyətlər 

 arasında dialoq üçün optimal şəraitin və bu 
şəraitin həm daxili, həm də millətlərarası 
“müxtəliflik dividendlərini”, yəni cəmiy-
yət lərin daha da müxtəlifləşməsindən irəli 
gələn fayda və üstünlükləri artırmaq  yollarını 
araşdırmağa imkan yaradacaq.

Son bir ayda icra 
hakimiyyətinin başçısı 
Rafil Hüseynovun Kolatan, 
Yeddioymaq, Gəyəçöl və 
Öncəqala kəndlərində səyyar 
qəbulları təşkil olunub, rayon 
mərkəzində isə ağsaqqallarla 
yaddaqalan görüşü keçirilib. 
Bildirilib ki, Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq tapşırığına 
əsasən respublikanın hər bir 
yerində olduğu kimi Masallı 
rayonunda da ictimai işlərlə 
bağlı yeni iş yerləri yaradılıb 
və 854 nəfərin məşğulluğu 
təmin edilib. Bundan başqa, 
ev təmiri, müalicəyə kömək 
və sair bu kimi şəxsi xarakterli 
bir çox müraciətlər cavabsız 
qalmayıb. Bütün bunlar rayon 
əhalisi tərəfindən razılıqla 
qarşılanıb.

Rayon rəhbərinin 
Təklə inzibati dairəsi üzrə 

nümayəndəliyində ötən gö-
rüşü sentyabr ayında olmuş-
du. Ərazinin kəndlərinə qaz 
çəkilişinin sürətləndirilməsi, 
2 məktəb binasının tikilməsi, 
elektrik xətt təsərrüfatının 
yenilənməsi, içməli su xəttinin 
çəkilişi, şəxsi xarakterli bir sıra 
məsələnin həllinə nail olun-
ması mayın ilk gününə düşən 
növbəti səyyar qəbul-görüşə 
də adamların həvəslə, inamla 
gəlməsinə səbəb olub. 

R.Hüseynov ölkəmizin 

sosial-iqtisadi inkişafının, 
əhalinin rifah halının yaxşılaş-
dırılması, sosial problemlərin 
həlli istiqamətində ölkə 
rəhbərinin imzaladığı 
sərəncamların geniş icmalını 
verib, regionlara, o cümlədən 
Masallıya göstərilən diqqəti 
nəzərə çatdırıb. Təklə 
ərazisində görülən abadlıq-
quruculuq işlərindən bəhs 
edib. Bu ərazidə Viləş çayı 
mənbəyindən götürülmüş 
içməli suyun yüksək standart-

lara uyğun çəkilişi, ərazidə 
SİP kabelləşmənin tam başa 
çatmasını vurğulayıb. 

Sonra ərazi sakinlərindən 
Cavanşir Əhmədov, 
Əhmədağa Cəfərov, Sabir 
Mustafayev, Nazim Eyniyev, 
Fəxrəddin Tağıyev, İbadulla 
Ağayev, Yavər İsmayılov və 
başqaları çıxış edərək Xoşço-
banlı kəndinin tam qazlaşdı-
rılmasını, Sığıncaq kənd tam 
orta məktəbin qaz xəttinə 
qoşulmasını, güclü yağan 
yağışlar zamanı ərazini su bas-

masının qarşısını almaqdan 
ötrü kanalların təmizlənməsi 
məsələsini gündəmə 
gətiriblər.

Masallı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Rafil 
Hüseynov görüşü yekunlaşdı-
raraq, qaldırılan məsələlərin 
həlli istiqamətində müvafiq 
qurumlara tapşırıqlar ve-
rib. Əksər şəxsi məsələlər 
yerindəcə həll olunub.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

MASALLI:  əksər  məsələlər  yerində  həllini  tapır 
HƏR həftə yerlərdə səyyar qəbul-görüşlərin 

keçirilməsi Masallı rayonunda gözəl 
bir ənənə halını alıb. Bəzən elə olur ki, il ərzində 
eyni əraziyə bir neçə belə görüş düşür. Rayon 
rəhbərliyi həmin görüşlərə də necə deyərlər, əliboş 
getmir. Çünki əvvəlki görüşdən ötən vaxtda ve-
rilmiş vədlər əksərən yerinə yetirilmiş, sakinləri 
narahat edən məsələlər həllini tapmış olur. 
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