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Həyata keçirilən səmərəli hüquqi 
islahatlar kursu Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla həyata keçirilir. 
Dövlətimizin başçısının xüsusi diqqəti 
nəticəsində son illər ədliyyə sistemi 
daha da inkişaf edir. 

Ölkəmizdə gedən sürətli sosial-
iqtisadi inkişaf, dövlət idarəçilik 
mexanizmlərinin müasirləşdirilməsi 
və demokratik təsisatların 
möhkəmləndirilməsi paralel olaraq 
ədliyyə sisteminin daha da inkişafına, 
onun beynəlxalq standartlara 
uyğun qurulmasına da müsbət təsir 
göstərib. Hüquq sistemində aparılan 
islahatlar, qəbul edilən qanunvericilik 
aktları ədliyyə orqanlarının fəaliyyət 
istiqamətlərini genişləndirərək qarşıya 
yeni və məsul vəzifələr qoyub. 

Ədliyyə sahəsində dövlət idarəçilik 
mexanizmlərinin müasirləşdirilməsi 
keyfiyyətcə yeni dəyişikliklərin həyata 
keçirilməsini, Ədliyyə Nazirliyinin 
işinin və strukturunun daha səmərəli 
şəkildə təşkil edilməsini, əhalinin 
hüquq institutlarına və hüquqi 
yardıma tələbatının ödənilməsi üçün 
yeni regional və yerli qurumlarının 
yaradılmasını şərtləndirib. Dövrün 
tələbinə uyğun olaraq vətəndaşların 
ədliyyə orqanlarına müraciət 
imkanlarının asanlaşdırılması, hüquqi-
fiziki şəxslərin dövlət qeydiyyatının, 
notariat və müvafiq sahələrdə 
göstərilən hüquqi xidmətlərin müasir 
tələblər səviyyəsində qurulması, 
penitensiar müəssisələrin və məhkəmə 
icraçılarının işinin, qanunyaradıcı 
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, hüquqi 
maarifləndirmənin, yeni texnologiyalar 
tətbiqilə informasiya təminatının 
yaxşılaşdırılması, yüksək peşəkar 
mütəxəssislərin hazırlanması 
istiqamətləri üzrə ədliyyə orqanlarının 
inkişafını gerçəkləşdirmək dövlət 
siyasətinin başlıca istiqamətinə çevrilib.

Fikrimin təsdiqi olaraq, xatırladım ki, 
dövlət başçısı tərəfindən 6 fevral    
2009-cu il tarixdə imzalanan 
“Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına 
dair 2009-2013-cü illər üçün Dövlət 
Proqramı” ədliyyə orqanlarının 
inkişafının təmin edilməsində, 
yeni informasiya- kommunikasiya 
texnologiyalarının tətbiqində, sosial, 
normativ-hüquqi və maddi-texniki 
təminatın yaxşılaşdırılmasında, 
infrastrukturun yeniləşdirilməsində 
əsaslı rol oynayıb. 

Adıçəkilən Dövlət Proqramına 
müvafiq olaraq regionlarda hüquq 
təsisatlarının inkişafı, yerlərdə 
əhalinin ədliyyə orqanlarına müraciət 
imkanlarının asanlaşdırılması, bu 
orqanların işinin əlaqələndirilməsi 
məqsədilə bir sıra regional ədliyyə və 
qeydiyyat şöbələrinin, habelə dövlət 
notariat kontorlarının yeni müasir 
inzibati binaları istifadəyə verilib. 

Bütün bunların nəticəsində əhali 
üçün əvvəllər mümkün olmayan daha 
çevik xidmətlərin göstərilməsinə 
başlanılıb, burada mövcud olan 
informasiya sistemləri vasitəsilə 
elektron məlumat mübadiləsi, əsaslı 
təhlillərin aparılması imkanları yaradılıb. 
Əhalinin Dövlət Reyestrinin tamlığının 
reallaşdırılması ilə əlaqədar akt qeydləri 
üzrə müvafiq texnoloji əməliyyatlar 
aparılaraq onların elektron informasiya 
bazasına daxil edilməsi təmin olunub.

Ulu öndərin kadrların seçilməsi 
ilə bağlı vaxtilə verdiyi tövsiyələrə 
uyğun olaraq, ədliyyə fəaliyyətinin 
əsas istiqamətlərindən biri də bu 
sistemdə kadr hazırlığı və peşəkarlıq 
səviyyəsinin artırılmasıdır. Bu məqsədlə 
Ədliyyə Nazirliyində yaradılan 
müsabiqə komissiyaları ədliyyə 
orqanlarına şəffaf prosedurlarla, test 

imtahanı və müsahibə yolu ilə yüksək 
nəzəri hazırlığa malik yüzlərlə gənc 
mütəxəsisin işə qəbulu prosesini 
həyata keçirir. Eyni zamanda, ixtisas 
komissiyası tərəfindən notariuslar və 
bu vəzifəyə namizədlər üçün imtahan 
və müsahibələr təşkil edilib, ədliyyə 
tarixində ilk dəfə olaraq notariat 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
müvafiq şəhadətnamələr verilib.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
ölkəyə rəhbərliyi dövründə ədliyyə 
fəaliyyəti ilə bağlı yaradılan normativ-
hüquqi bazanın əsasları daha da 
təkmilləşdirilib. Belə ki, 2006-cı il aprel 
ayının 18-də ölkə Prezidenti tərəfindən 
nazirliyin yeni Əsasnaməsi təsdiq 
olunaraq, bu quruma hüquq- mühafizə 
orqanı statusu verilib, həmin ilin may 
ayında isə “Ədliyyə orqanlarında qulluq 
keçmə haqqında” Qanun qəbul edilib. 
Dövlət başçısı tərəfindən “Ədliyyə 
orqanlarının inkişafı haqqında” 17 
avqust 2006-cı ildə fərman imzalanması 
və nazirliyin yeni strukturunun təsdiq 
edilməsi Azərbaycan ədliyyəsinin 
inkişafında yeni mərhələ olub. 

Prezident İlham Əliyevin “Məhkəmə-
hüquq sistemində islahatların 
dərinləşdirilməsi haqqında” 2019-cu 
il 3 aprel tarixli fərmanı ilə hazırda 
bu sahədə islahatlar yeni mərhələyə 
yüksəlib.

Ədliyyə sisteminin inkişafının 
strateji prioritetlərini müəyyən etməklə 
bu sahədə ən aktual məsələlərin 
və problemlərin həllini nəzərdə 
tutan adıçəkilən fərman müstəsna 
əhəmiyyətə malik proqram xarakterli 
“yol xəritəsi”dir. Bu mühüm sənədin 
icrası ilə əlaqədar indiyədək bir sıra 
qanunvericilik, institusional və praktiki 
tədbirlər görülüb. Bu məqsədlə yeni 
ixtisaslaşdırılmış – kommersiya 
məhkəmələri yaradılıb. Məhkəmə 
fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması 
nəticəsində hüquqi xidmətlərə 
əlçatanlıq asanlaşdırılıb, vətəndaşlara 
və sahibkarlara məhkəmələrə müraciət 
etmək üçün elektron imkanlar yaradılıb, 
o cümlədən şəxsi kabinetin, elektron 
müraciətin fəaliyyəti genişləndirilib. 
Şübhəsiz ki, bütün bu uğurlu, 
sistemli və ardıcıl işin nəticəsində 
Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinə, məhkəmələrə inam 
artıb, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun 
artmasına, həmçinin ədliyyə sektorunda 
özünü dünyaya tanıtdırmağa əlverişli 
şərait yaradıb.

Ədliyyə sisteminin inkişafında 
və beynəlxalq hüquqi yardımın 
səmərəliliyinin artırılmasında xarici 
əlaqələrin rolu nəzərə alınaraq, 
sözügedən nazirlik tərəfindən son 
illər ərzində Fransa, İtaliya, Almaniya 
Rumıniya, Slovakiya, Bolqarıstan, Çin, 
İran və digər ölkələrin ədliyyə nazirlikləri 

ilə əməkdaşlığa dair sazişlər bağlanılıb. 
Ədliyyə Nazirliyi görülən işlər 

nəticəsində hazırda dövlət orqanları 
sistemində nüfuzlu bir quruma çevrilib 
və səlahiyyət dairəsi genişlənib. 
Təsadüfi deyil ki, sahibkarlığın 
inkişafı və istehlakçıların hüquqlarının 
qorunması ilə bağlı məsələləri 
daim diqqət mərkəzində saxlayan 
ölkə başçısının müvafiq fərmanı ilə 
sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların 
mütəmadilliyi haqqında məlumatın əldə 
edilməsini reallaşdıran vahid məlumat 
reyestrinin aparılması nazirliyin 
səlahiyyətinə aid edilib. 

Elektron hökumət təsisatlarının 
yaradılması istiqamətində də 
nazirlik mühüm addımlar atıb, dövlət 
qeydiyyatına alınan təşkilatlar üçün 
“Fərdi elektron pəncərə” elektron 
məlumat sistemi qurulub. Vətəndaşların 
ədliyyə orqanlarına müraciətlərini 
asanlaşdırmaq məqsədi ilə “Elektron 
notariat” avtomatlaşdırılan qeydiyyat 
informasiya sistemləri qurularaq, 
notariat kontorları və qeydiyyat 
orqanları vahid elektron şəbəkədə 
birləşdirilib. 

Son illər ərzində vətəndaş-məmur 
münasibətlərinin minimuma endirilməsi, 
əhaliyə göstərilən hüquqi xidmətlərin 
səmərəliliyinin artırılması, o cümlədən, 
elektron xidmətlərin dairəsinin 
genişləndirilməsi üzrə davamlı 
tədbirlər həyata keçirilib, ədliyyə 
orqanları tərəfindən göstərilən elektron 
xidmətlərin sayının artırılması daim 
diqqətdə saxlanılıb. 

Hazırda dünya miqyasında 
Azərbaycan brendinə çevrilən “ASAN 
xidmət” mərkəzlərində insanlara yüksək 
keyfiyyətli xidmətlər göstərilməsində 
ədliyyə orqanları da fəal iştirak 
edir. “ASAN xidmət” çərçivəsində 
reallaşdırılan əməliyyatların böyük bir 
hissəsi məhz ədliyyə işçiləri tərəfindən 
həyata keçirilir. 

Beynəlxalq təşkilatların rəylərinə 
əsasən, aparılan bu genişmiqyaslı 
islahatlar ölkənin hüquqi təsisatlarının 
möhkəmləndirilməsində ədliyyə 
orqanlarının rolunun artmasına, ədliyyə 
orqanlarında avtomatlaşdırılmış 
informasiya sisteminin və yeni 
texnologiyaların tətbiqinə, ədliyyə 
orqanlarının fəaliyyətində aşkarlığın 
artmasına, vətəndaşların ədliyyə 
orqanlarına müraciət etmək və 
onların fəaliyyəti barədə məlumat 
almaq imkanlarının genişlənməsinə, 
ədliyyə orqanları işçilərinin peşəkarlıq 
səviyyəsinin artmasına, kadr 
potensialının güclənməsinə gətirib 
çıxarıb.

Tahirə ƏSGƏROVA, 
Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və 
Notariat Baş İdarəsinin Binəqədi 
rayon qeydiyyat şöbəsinin rəisi 

Azərbaycanda ədliyyə orqanlarının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər bu 
gün də davam etdirilməkdədir. Ədliyyə orqanları-
nın işi və göstərdiyi  hüquqi xidmətlər yeni tələblər 
səviyyəsində qurulmuş, maddi-texniki bazası 
gücləndirilmişdir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ölkəmizin ədliyyə sistemi beynəlxalq 
standartlara uyğun qurulur

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin hüquq sistemində ədliyyənin mü-
hüm önəm daşıdığını dəfələrlə vurğulamış, bu sahənin 
mahiyyətcə təkmilləşdirilməsi məqsədilə zəruri islahat-
lar gerçəkləşdirmiş, bununla da sistemin fəaliyyət dairəsi 
genişləndirilmişdir. Dahi şəxsiyyətin ədliyyədə fəaliyyətin 
yüksək tələblər səviyyəsində qurulması üzrə xidmətləri ha-
zırda öz bəhrəsini verməkdədir. Ulu öndərin başladığı köklü 
islahatların nəticəsidir ki, müasir Azərbaycan ədliyyəsinin 
inkişafı hazırda davamlı prosesə çevrilib. 

Bu günlərdə ölkəmizin evsahibliyi etdiyi Dünya 
dini liderlərinin II Bakı sammiti Azərbaycanın tolerant 
ölkə olmaqla yanaşı, multikultural dəyərlərə qiymət 
verməsinin bariz nümunəsidir. Dünyanın aparıcı dini 
liderlərinin Bakıda toplaşması və bəşəriyyəti narahat 
edən aktual məsələləri müzakirə edib çıxış yolları 
axtarmasında ölkəmizin təşəbbüskarlıq göstərməsini 
çıxış edən məruzəçilər də yüksək dəyərləndirdilər. 

Prezident İlham Əliyevin 
sammitdə söylədiyi dərin 
məzmunlu nitqində – multi-
kulturalizmin Azərbaycanda 
həm həyat tərzi, həm də 
dövlət siyasəti olduğunu 
xatırlatmasını dünyaya 
örnək saymaq olar. Dövlət 
başçımız dedi: “Təsadüfi 
deyil ki, Azərbaycanda bu 
istiqamətdə bir çox önəmli 
addım atılıb və bir neçə 
beynəlxalq mötəbər tədbir 
keçirilib. Bu tədbirlərin 

bəziləri ənənəvi xarakter 
daşıyır. Məsələn, Bakı Huma-
nitar Forumu, BMT tərəfindən 
dəstəklənən Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu, BMT Sivilizasiyalar 
Alyansının Qlobal Forumu, 
dünya dini liderlərinin Zirvə 
görüşü ənənəvi olaraq 
keçirilir. Bütün bu tədbirlərin 
bir məqsədi var: Dinlərarası 
dialoqu möhkəmləndirmək, 
dini ayrı-seçkiliyə qarşı 
mübarizə aparmaq, mul-
tikultural dəyərləri təbliğ 
etmək, beləliklə, dünyada 
gedən müsbət proseslərə öz 
töhfəmizi vermək. Çünki biz 
yaxşı görürük, mətbuatdan 
da izləyirik ki, dini, etnik, 
məzhəb zəminində bir 
çox xoşagəlməz hallar – 
münaqişələr, qarşıdurmalar, 
müharibələr, qardaş qanının 
axıdılması baş verir. Əfsuslar 
olsun ki, bəzi hallarda 
psevdodini şüarlar altında 
cinayətlər törədilir. Biz bu 
istiqamətdə öz səylərimizi 
birləşdirməliyik”. Sammitdə 
qeyd olundu ki, Azərbaycan 
dövlətinin maliyyə dəstəyi 
ilə bütün dinlərin məbədləri 
əsaslı şəkildə təmir edilib və 
ya yenidən tikilib. Dinlərarası 
dialoqun Azərbaycanda 
qədim tarixi var və mü-
asir Azərbaycan dövləti 
bu ənənələrə sadiqdir. 
Azərbaycan Prezidenti dedi: 
“Biz İslam dininə sadiqik, öz 
dinimizi təbliğ edirik. Eyni 
zamanda, Azərbaycanda 
bütün dinlərin nümayəndələri 
sərbəst yaşayır, fəaliyyət 
göstərir, öz dini ayinlərini icra 
edir. Ölkəmizdə çox gözəl 
ictimai ab-hava var”.

Dövlət başçısının 
sözlərinə görə, bu, bir daha 
onu göstərir ki, Azərbaycan 
dinlərarası dialoqun inkişafın-
da öz önəmli rolunu oynayır, 
bundan sonra da oynayacaq. 
Əsrlər boyu ölkəmizdə bütün 
dinlərin, bütün etnik qrupların 
nümayəndələri bir ailə kimi 
mehribanlıq, dostluq, qarşılıqlı 
anlaşma şəraitində yaşayıb-
lar. Azərbaycan çoxkonfes-
siyalı, çoxmillətli ölkədir. Bu, 
bizim böyük sərvətimizdir. 
Dini və etnik müxtəlifliyimiz 
bizim böyük sərvətimizdir. 
Azərbaycanın uğurlu inkişafı, 
sabitliyin bərqərar olması 
istiqamətində atılmış bütün 
addımların arxasında dini və 
milli dözümlülük, tolerantlıq 
dayanır.

Odur ki, çoxəsrlik 
dəyərlərə dayanan multi-
kulturalizm ənənələri bu 
gün Azərbaycan dövləti 
tərəfindən uğurla davam 
etdirilir, hətta münaqişə və 
ksenofobiya, islamafobiyanın 
mövcud olduğu qloballaşan 
dünyada Azərbaycanda 
multikulturalizm bir dəyərlər 
toplusu, etnomədəniyyətlər 
çələngi kimi müxtəlif etnik, 
milli və dini mənsubiyyətlərə 
məxsus xalqlar, icmaların 
birgə sülh və əmin-amanlıq, 
dostluq şəraitində yaşa-
ması bütün dünya üçün 
nümunədir.

Ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə qayıdı-
şından – 1993-cü ildən sonra 
ölkədə yaşayan xalqlar və 
icmalar arasında həmrəylik 
və dostluq əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsi və 
hamının azərbaycançılıq, 
dövlətçilik ideologiyası 
ətrafında sıx birləşməsi baş 
verdi.

Ölkəmizdə multikultural 
cəmiyyətin bu cür forma-
laşmasının bir səbəbi var. 
Prezident İlham Əliyevin də 
dediyi kimi, multikulturalizm 

Azərbaycan xalqının həyat 
tərzidir. 

Britaniyalı tədqiqatçı 
Kənan Malik yazır ki, 
əgər 30 il bundan əvvəl 
multikulturalizmə Qərb 
ölkələrində mövcud olan 
sosial problemlərin həllinin bir 
vasitəsi kimi yanaşırdılarsa, 
indi artıq onu cəmiyyətdə 
mövcud olan sosial 
problemlərin səbəbi kimi 
qəbul edirlər. Multikulturalizm 

bir siyasət kimi, ilk olaraq, 
ABŞ-da, Kanadada, eləcə 
də Avstraliyada meydana 
gəlib. Belə ki, qeyd edilən 
ölkələrdə bu etnik, milli, irqi 
müxtəliflik onları tənzimləmək 
istiqamətində izolyasiya və 
assimilasiya siyasətinin iflası, 
səmərəli olmaması multikul-
turalizm siyasəti anlayaşını 
ortaya çıxardı. Lakin bir 
müddət sonra bu, reallıq-
da baş verən proseslərlə 
özünü doğrultmadı, əksinə, 
iqri, milli, dini ayrı-seçkilik, 
islamafobiya, ksenofobiya 
kimi hadisələrin fonunda 
qarşıdurma və gərginliklər 
meydana gəldi. Hətta 2011-ci 
ildən ilk dəfə Böyük Britani-
yanın Baş naziri D. Keme-
ronun Münhendə keçirilmiş 
təhlükəsizlik üzrə toplantıda 
multikulturalizmin bir siyasət 
kimi artıq özünü doğrulda 
bilməməsini vurğulaması, 
Fransanın eks-prezidenti 
Nikola Sarkozi və Almaniya-
nın Kansleri Angela Merkelin 
də bu fikirləri dəstəkləməsi 
bunun sübutudur.

Azərbaycanın multi-
kulturalizm ideyalarına 
əsaslanaraq yürütdü-
yü siyasət və ölkədə 
yaşayan dini, milli, irqi 
mənsubiyyətindən asılı 
olmayaraq, bütün xalq və 
dini icmaların həmrəy şəkildə 
yaşaması, azərbaycançılıq 
ideologiyası ətrafında sıx 
birləşməsi ilə qazandığı 
nailiyyət göstərir ki, multi-
kulturalizm və tolerantlıq 
reallıqda özünü doğruldur. 
Bu barədə yazan nüfuzlu 
xarici nəşrlər də, haqlı olaraq, 
Azərbaycanın multukultural 
modelini dünyaya örnək kimi 
təqdim edirlər. 

Ölkəmizin Birinci 
 vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbəri 
 Mehriban xanım Əliyevanın 
fəaliyyətində milli mədəni irsi-
mizin qorunub saxlanılması, 
dünyaya tanıdılması ilə yana-
şı, Azərbaycanın tolerantlıq 
və multikultural ənənələrinə 
də diqqət ayırması mühüm 
yer tutur. 

Fondun təşkilatçılığı 
ilə “Parisin ürəyində 
Azərbaycan” adlı tədbir 
(2015-ci il) çərçivəsində “Dini 
tolerantlıq: Azərbaycanda 
birgə yaşamaq mədəniyyəti” 
mövzusunda konfransın 
keçirilməsi, eləcə də dünyaca 
məşhur azərbaycanlı fotoqraf 
Reza Deqatinin “Azərbaycan 
tolerantlıq ölkəsi” sərgisinin 
nümayişi kimi layihələr 
görülən işlərin sadəcə bir 
qismidir. 

Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
keçirilən “Mədəniyyətlərarası 
dialoqda qadınların ro-
lunun genişləndirilməsi”, 
“Qloballaşma şəraitində 
mədəniyyətlərin rolu”, 
“Çoxmədəniyyətli dünyada 
sülh şəraitində birgə yaşa-
ma”, “Azərbaycan – tolerant-
lıq məkanı” layihələri təkcə 
region üçün deyil, bütün 

bəşəriyyət üçün önəmli ça-
ğırışlar edilməsi baxımından 
yüksək qiymətləndirilir.

Tarix boyu sivilizasiyaların 
və mədəniyyətlərin qovşağın-
da yerləşən Azərbaycanda 
məscidlərin, kilsə və sinaqoq-
ların fəaliyyəti üç səmavi din 
nümayəndələrinin bu gün də 
həmrəy şəkildə birgə yaşadı-
ğını göstərir. Ölkəmizdə mul-
tikulturalizm siyasəti təkcə 
məscid, kilsə və sinaqoqların 
təmiri və yenidənqurulması 
ilə yekunlaşmır. Roma 
katakombasının bərpası, 
Vatikan kitabxanasındakı 
nadir əlyazmaların bərpası, 
Roma Katolik muzeyinin filo-
soflar zalının təmiri və digər 
layihələrin təşkili müsəlman 
Şərqində ilk demokratik res-
publikanın varisi olan dövlət 
kimi Azərbaycanın multikultu-
ral dəyərləri əməldə yaşatdı-
ğını sübut edir. 

Dövlətimiz başda olmaqla 
Heydər Əliyev Fondunun bu 
cür əhəmiyyətli layihələri, 
eləcə də mədəniyyətlərarası 
və sivilizasiyalararası 
dialoq forumlarının Bakıda 
keçirilməsi və bu sahədə 
Azərbaycanın təşəbbüskar 
olması təqdirəlayiq haldır. 

Prezident İlham Əliyevin 
2015-ci il mayın 18-də Ba-
kıda keçirilmiş “Mədəniyyəti 
ortaq təhlükəsizlik naminə 
paylaşaq” mövzusun-
da 3-cü Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun rəsmi açılışında 
etdiyi çıxışda Azərbaycanın 
mədəniyyətlərarası dialoqda, 
multikulturalizmin inkişa-
fında öz rolunu oynadığını, 
ölkəmizin sivilizasiyaların, 
mədəniyyətlərin, dinlərin qov-
şağında yerləşdiyini diqqətə 
çatdırması önəmli nüanslar-
dandır.

Tarixi İpək yolunda 
yerləşən Azərbaycan müxtəlif 
sivilizasiyaların qovuşduğu 
məkan olaraq, əsrlər boyu 
milli-mədəni rəngarənglik mü-
hitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı 
millətlərin və konfessiyaların 
nümayəndələrinin sülh, əmin-
amanlıq, qarşılıqlı anlaşma 
və dialoq şəraitində yaşadığı 
diyar kimi tanınıb. Yaradılmış 
Bakı Beynəlxalq Multikultu-
ralizm Mərkəzinin fəaliyyəti 
müasir dövrdə respublikamız-
da gerçəkləşdirilən siyasətin 
tolerantlıq prinsiplərini 
uğurla tanıdır. 2016-cı ilin 
Prezidentimiz tərəfindən 
“Multikulturalizm ili” elan 
edilməsi və bununla bağlı 
mütəmadai olaraq, tədbir və 
layihələr həyata keçirilməsi 
multikultural ənənələrin daha 
geniş tanıdılması baxımından 
olduqca önəmli il oldu.

Azərbaycanın UNESKO 
ilə əməkdaşlığı, eləcə də 
Heydər Əliyev Fondunun 
uğurlu və məqsədyönlü 
fəaliyyətinin nəticəsidir ki, 
tolerant və multikultural imicə 
sahib olan xalqımızın milli 
mədəni irsinin ümumbəşəri 
irsin bir hissəsinə çevrilməsi 
və beynəlxalq aləmdə tanı-

dılması baxımından mühüm 
nailiyyətlər qazanılıb. Aparı-
lan yüksək səviyyəli islahatlar 
nəticəsində 2003–2017-ci 
illər ərzində UNESKO-nun 
sənədlərində Azərbaycan 
Qeyri-Maddi Mədəni İrs 
Siyahısına 13 nümunə daxil 
edilib.

 Azərbaycan muğamı-
nın (2003), aşıq sənətinin 
(2009), Novruz bayramının 
çoxmillətli nominasiya üzrə 
(2009) , ənənəvi Azərbaycan 
xalçaçılıq sənətinin (2010), 
tar ifaçılıq sənəti (2012), milli 
baş örtüyümüz olan kəlağayi 
sənətinin (2014), Lahıcın 
misgərlik sənəti (2015), “Ka-
mança simli musiqi alətinin 
hazırlanması və ifaçılıq 
sənəti”nin (2017) UNESKO-
nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs 
Siyahısına daxil edilməsi 
zəngin mədəniyyətimizin 
ümumbəşəri dəyər qazanma-
sı və dünyada tanıdılmasında 
önəmli addımdır.

Çövkən ənənəvi Qarabağ 
atüstü oyununun 2013-cü 
il dekabrın 2-8-də Bakıda 
keçirilmiş UNESKO-nun 
Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə 
Hökümətlərarası Komitəsinin 
8-ci sessiyası çərçivəsində 
qəbul edilmiş qərara əsasən, 
UNESKO-nun Təcili Qorun-
maya Ehtiyacı olan Qeyri-
maddi Mədəni İrs Siyahısına 
daxil edilməsi də xüsusi 
vurğulanmalıdır. 

2018-ci ildə “Yallı” 
ənənəvi qrup rəqslərinin 
UNESKO-nun Təcili Qorun-
maya Ehtiyacı olan Qeyri-
Maddi Mədəni İrs Siyahısına, 
2019-cu ildə Azərbaycanın 
“Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin 
tarixi mərkəzi” UNESKO-nun 
Ümumdünya İrs Siyahısına 
daxil edilməsi dövlətimizin bu 
istiqamətdə uğurla apardığı 
mədəni siyasətin davamıdır. 

Ölkənin Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyeva 
sentyabrın 25-də Roma-
dakı Custiniani sarayında 
keçirilən “Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyətinin yaranması-
nın 100 illiyi və Azərbaycan 
Respublikası ilə İtaliya 
Respublikası arasında strateji 
tərəfdaşlıq münasibətləri” adlı 
konfransdakı çıxışında xalqı-
mızın tolerantlıq ənənələrini 
bir daha dünyaya çatdırdı: 
“Azərbaycan sülhsevər, 
qədim sivilizasiyaya, qədim 
mədəniyyətə və tarixə malik 
olan bir ölkədir. Ölkəmizdə 
dini və ya milli zəmində heç 
zaman heç bir qarşıdurma 
olmayıb və bu gün də yoxdur. 
Əsrlər boyu Azərbaycanda 
müxtəlif dinlərin, mədəniy-
yətlərin, millətlərin 
nümayəndələri sülh, qarşılıqlı 
hörmət şəraitində yaşayıblar. 
Təsadüfi deyil ki, bu gün də 
Azərbaycan dünyada mutli-
kulturalizm mərkəzlərindən 
biri kimi tanınır.” 

Nərmin ƏHMƏDOVA,  
“ASAN xidmət”in böyük 

məsləhətçisi, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının ikinci 

kurs tələbəsi

Azərbaycanın çoxmillətli və tolerant ölkə 
olması bizim böyük sərvətimizdir, üstün-
lüyümüzdür. Azərbaycan onun ərazisində 
yaşayan bütün millət və xalqların ümumi 
vətənidir. Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı 
da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin 
də, qumık da, başqası da – bütünlükdə hamı-
sı azərbaycanlıdır. “Azərbaycan” sözü bizi 
həmişə birləşdirib. Respublikamızın ən başlıca 
sərvəti əsrlərdən bəri bu torpaqda yaşayan, 
öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan, 
müxtəlif millətlərdən olan, müxtəlif dinlərə 
etiqad edən adamlardır. Ölkə nə qədər çox xal-
qı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olar. 

Heydər ƏLIYEV  
Ümummilli lider

Azərbaycan multikulturalizmi 
dünyaya örnəkdir

Atəşkəs rejimi 23 dəfə pozulub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozublar.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, Ermənistan Respublikası İcevan 
rayonunun Ayqeovit kəndində yerləşən 
mövqelərdən Qazax rayonunun Bala 
Cəfərli kəndində, Berd rayonunun 

Çinari, Ayqedzor kəndlərində yerləşən 
mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbu-
laq, Qaralar kəndlərində, Krasnoselsk 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy 
rayonunun Göyəli kəndində yerləşən 

mövqelərimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal altında olan 

Çiləbürt, Ağdam rayonunun Tağıbəyli, 
Mərzili kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonla-
rı ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст
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