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Humanist və demokratik nəzəriyyə, yaxud 

ideologiya olaraq multikulturalizm tolerantlığın 
təcəssümüdür. Yəni, onsuz humanizm, yüksək 

fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar 
arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, 
dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil. 

Azərbaycandakı mövcud tolerant-
lığın kökü qədim dövrlərə gedib çıxır. 
Bu məmləkətdə əhalinin əksəriyyətini 
təşkil edən azərbaycanlılarla – 
Azərbaycan türkləri ilə yanaşı, 
talışlar, tatlar, tatarlar, ləzgilər, avarlar, 
yəhudilər, udilər, saxurlar, xınalıqlılar, 
qrızlar, buduqlar, ruslar, kürdlər və sair 
kimi milli və etnik azlıqlar əsrlərboyu 
mehribancasına, dinc – yanaşı ya-
şamışlar. Azsaylı xalqların folkloru 
Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətinin 
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiş-
dir. Tarixə və Azərbaycanın klassik 
şairlərinin əsərlərinə nəzər salsaq 
Azərbaycanda multikulturalizm və to-
lerantlığın kökünün nə qədər dərinlərə 
getdiyinin şahidi olarıq. Dahi Nizami 
Gəncəvinin bir çox əsərlərinin baş 
qəhrəmanları digər inanc sahibləri və 
başqa xalqların nümayəndələridirlər. 
“Xosrov və Şirin” poemasında Xosrov 
atəşpərəst, Şirin isə xristian əsillidir. 
Yaxud dahi şair “Yeddi gözəl” po-
emasında dünyanın yeddi iqlimdən 
və yeddi xalqın nümayəndəsindən 
ibarət yeddi şahzadə gözəlin təsvirini 
vermişdir. Belə faktları çox sadalamaq 
olar. Elə buna görədir ki, Azərbaycan 
müasir dövrümüzdə dünyanın ən əsas 
multikulturalizm mərkəzlərindən biri 
hesab olunur.

Azərbaycanda multikulturalizm 
siyasətinin əsasının qoyulması ulu 
öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
Ölkəmizin tarixi irsinin qorunub 
saxlanılması, xalqımızın xarakterik 
keyfiyyəti olan tolerantlığın daha da 
inkişaf etdirilməsi üçün ümummilli 
lider geniş hüquqi bazanın yaradıl-
masını daim diqqətdə saxlayıb. Məhz 
bunun nəticəsidir ki, vətəndaşlarımızın 
vicdan azadlığı hüququ birbaşa Kons-
titusiyamızda, daha geniş formada 
isə “Dini etiqad azadlığı haqqında” 
Qanunda öz əksini tapıb. Konstitu-
siyamızın 48-ci maddəsində qeyd 
olunur ki, hər bir vətəndaş vicdan 
azadlığını, dinə münasibətini müstəqil 
müəyyənləşdirmək, dini əqidəsini 
sərbəst ifadə etmək və yaymaq, dini 
mərasimlərini sərbəst yerinə yetirmək 
hüququna malikdir. 

Müasir Azərbaycanda təməli 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan multikulturalizmin 
inkişafına Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
15 may 2014-cü il tarixli fərmanı ilə 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 

Mərkəzinin yaradılması və bu siyasətin 
davamı kimi 2016-cı ilin “Multikultu-
ralizm ili” elan edilməsi mühüm töhfə 
olmuşdur. Bakı 2015-ci ildə ilk Avropa 
Oyunlarına evsahibliyi etdi. 2017-
ci ildə Bakıda IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunları keçirildi. Bu illərdə Avropa 
və İslam dövlətlərinin idmançıları-
nın eyni şəhərdə keçirilən oyunlarda 
iştirak etmələri Azərbaycanın xarici 

siyasətində multikulturalizmin dünya 
dövlətləri ilə münasibətində göstərdiyi 
dostluq, qarşılıqlı anlaşma, həmrəylik 
və tərəfdaşlıq nümunəsi idi. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyev Bakıda 2016-cı ildə keçirilən 
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 
7-ci Qlobal Forumunda söylədiyi dərin 
məzmunlu nitqində qətiyyətlə bildir-
mişdi ki, multikulturalizmin alternativi 
yoxdur. Əlbəttə, bizə məlumdur ki, 
bununla bağlı müxtəlif fikir və baxışlar 
var. Bəziləri multikulturalizmin iflasa 
uğradığını iddia edirlər, ancaq müsbət 
nümunələr var. Bizim üçün multikul-
turalizm dövlət siyasətidir və bizim 
həyat tərzimizdir. Bu il noyabrın 
14-15-də Bakıda keçirilən Dünya dini 

liderlərinin II sammitində Prezident 
İlham Əliyev və Birinci vitse-pre-
zident Mehriban Əliyevanın iştirakı 
Azərbaycanın multikulturalizmlə bağlı 
siyasi mövqeyini və ideoloji hədəflərini 
qabarıq şəkildə ortaya qoyur. 2011-ci 
ildən başlayaraq Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi 
təşəbbüsü ilə hər iki ildən bir Bakıda 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu keçirilir. Bu forumlar 
UNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar 
Alyansı, Avropa Şurası, Avropa Şurası-
nın Şimal-Cənub Mərkəzi, İSESKO və 
BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının 
tərəfdaşlığı ilə reallaşdırılır. 

Multikulturalizmin müxtəlif 
modelləri – ABŞ, İsveç,  Avstraliya, 

Kanada modeli olmasına bax-
mayaraq, Azərbaycanın təqdim 
etdiyi model dünyanın mütərəqqi 
dövlətləri tərəfindən rəğbətlə qar-
şılanır və nümunə göstərilir. Ölkə 
Prezidentinin 2014-cü ildə yaratdığı 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin də fəaliyyəti məqsədyönlü 
oldu. Bu mərkəz ilin əvvəlindən 
indiyə qədər bir çox xarici ölkədə, o 
cümlədən İtaliyada, Portuqaliyada, 
Almaniyada, Rusiyada, Gürcüstan-
da, İndoneziyada, Litvada, Polşada, 
Çexiyada, Bolqarıstanda, İsveçrədə və 
başqalarında, həmçinin Azərbaycan 
universitetlərində “Azərbaycan multi-
kulturalizmi” fənninin tədrisini həyata 
keçirir.

 Multikulturalizmin Azərbaycan 
Respublikasının dövlət siyasəti olması-
nın mühüm təzahürlərindən biri burada 
dövlət və din münasibətlərinin yüksək 
səviyyədə olmasındadır. Azərbaycanda 
dövlət və din münasibətlərinin yüksək 
səviyyədə olması özünü ilk növbədə 
dörd əsas məqamda göstərir: ölkəmizdə 
dini azadlıqların təmin edilməsində, 
bütün dinlərin, dini məzhəblərin qanun 
qarşısında bərabər olmasında, onların 
fəaliyyətlərinə dövlət tərəfindən hər cür 
dəstək göstərilməsində və dinlərarası 
münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və 
əməkdaşlıq əsasında qurulmasında. 

2019-cu il mayın 6-da Beynəlxalq 
Muğam Mərkəzində Azərbaycan 

multikulturalizminin banisi ümum-
milli lider Heydər Əliyevin ana-
dan olmasının 96-cı ildönümünə, 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin (BBMM) yaradılmasının 5 
illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilərkən 
dövlət nümayəndə heyətinin üzvləri 
multikulturalizmin inkişaf yolları haq-
qında müxtəlif fikirlər səsləndirmişlər. 
Bu tədbirdə əsas diqqət çəkən BBMM-
in ABŞ nümayəndəliyinin rəhbəri 
Janna Skotun multikulturalizmin etnik 
mənsubiyyətindən, dilindən, dinindən 
asılı olmayaraq, Azərbaycanın hər bir 
vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə 
çevrildiyini və bunun təqdirəlayiq 
olduğunu bildirməsi, BBMM-in Mol-
dova Nümayəndəliyinin rəhbəri Au-

relia Qriqoriunun multikulturalizmin 
Azərbaycanda həyat tərzi olduğunu 
qeyd etməsi və bu siyasətin alterna-
tivsizliyini Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin uzaqgörən, müdrik 
siyasəti ilə göstərməsi və digər müsbət 
fikirlərdir. 

Bu gün Azərbaycan dünya 
birliyinin nüfuzlu üzvünə çevrilmiş-
dir, BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Avropa Şurası, Qoşulmama 
Hərəkatı və bir sıra digər beynəlxalq 
qurumların üzvüdür. Olduqca qısa 
zamanda, 25 il içərisində biz özümüzü 
etibarlı beynəlxalq tərəfdaş, müstəqil 
xarici siyasətə malik, regional 
inkişafa, təhlükəsizliyə, sabitliyə və 
multikulturalizmə töhfə verən ölkə 
kimi təqdim etməyə müvəffəq olmu-
şuq. 

Təəssüf ki, dövlətçiliyimizin 
yaranması zamanı qonşu Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü do-
minant amil olmuşdur. Həmin təcavüz 
ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış ərazisinin bir hissəsinin işğalı 
ilə nəticələnmişdir. Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın tarixi parçasıdır, hüquqi 
baxımdan da bu, belədir. Azərbaycan 
BMT-yə üzv olarkən Dağlıq Qarabağ 
ölkəmizin tərkib hissəsi kimi qəbul 
edilmişdir. Lakin həmin təcavüz 
nəticəsində Dağlıq Qarabağ Ermənistan 
tərəfindən tamamən işğal edilmişdir. 

Nəinki Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsi, hətta Dağlıq Qarabağın 
ətrafında yerləşən digər yeddi rayon da 
işğal altındadır. İşğal nəticəsində bizim 
1 milyondan artıq qaçqın və məcburi 
köçkünümüz yaranıb. Ermənistan bizə 
qarşı etnik təmizləmə aparmışdır və 
ərazimizin 20 faizi 20 ildən artıq-
dır ki, işğal altındadır. İşğal edilmiş 
ərazilərimizdə hər şey dağıdılmışdır. 
ATƏT oraya iki dəfə faktaraşdırıcı 
missiya göndərmiş və onlar dəhşətli 
hesabatlar təqdim etmişlər. Bütün 
tikililərimiz, tarixi abidələrimiz, 
məscidlərimiz, qəbiristanlıqlarımız 
dağıdılmış vəziyyətdədir. Burada, 
Bakının mərkəzində erməni kilsəsinin 
necə qorunduğu hamıya məlumdur. 
Erməni kilsəsi bərpa edilmiş və ilk 
gündən inşa edildiyi yerdə yerləşir. 
Lakin işğal edilmiş torpaqlarda 
bizim bütün məscidlərimiz viran 
edilmişdir. Bu işğala son qoymaq 
üçün beynəlxalq ictimaiyyət müvafiq 
qətnamə və qərarlar qəbul etmişdir. 
Ən ali beynəlxalq qurum olan BMT 
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qo-
şunlarının işğal edilmiş ərazilərimizdən 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması-
nı tələb edən dörd qətnamə qəbul 
etmişdir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan 
bu qətnamələrə məhəl qoymur və 
onlara əməl etmir. Azərbaycan 
Prezidenti cənab  İlham Əliyev bu 

barədə danışarkən dəfələrlə bildir-
mişdir ki, burada ən mühüm element 
beynəlxalq təşkilatların qətnamə və 
qərarlarının icrası mexanizmidir. Bəzi 
hallarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri bir neçə gün, hətta bir 
neçə saat ərzində həyata keçirilir. Bizə 
gəldikdə isə artıq 20 ildən çox keçir 
və münaqişə həll olunmamış qalır. 
ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyası, 
Qoşulmama Hərəkatı da Ermənistan 
qoşunlarının Azərbaycanın işğal 
edilmiş ərazilərindən çıxarılmasını 
tələb edən bənzər qətnamə və qərarlar 
qəbul etmişlər. Ermənistan isə bunlara 
məhəl qoymur və işğalçını beynəlxalq 
hüququn normalarına əməl etməyə 
məcbur edəcək beynəlxalq təzyiq isə 
göstərilmir. 

Xalqımıza qarşı soyqırımı həyata 
keçirilmişdir. Xocalı soyqırımı artıq 10 
dövlət tərəfindən tanınmışdır. Həmin 
soyqırımı nəticəsində iki yüzü qadın 
və uşaq olmaqla, yüzlərlə azərbaycanlı 
– mülki şəxslər qətlə yetirilmişdir. 
Bu, insanlığa qarşı törədilmiş 
cinayətdir və bir daha bizim hansı 
təhlükəyə məruz qaldığımızı nümayiş 
etdirir. Ermənistan ilə Azərbaycan 
arasındakı münaqişə beynəlxalq hüquq 
normaları, BMT Nizamnaməsi, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 
və Helsinki Yekun Aktı əsasında 
həll edilməlidir. Ərazilərimiz azad 
edilməlidir, insanlarımız evlərinə geri 
dönmək imkanına malik olmalıdır. 

1990-cı illərin əvvəlində biz böyük 
humanitar fəlakətlə üzləşdik. Çünki 250 
min azərbaycanlı Ermənistandan, daha 
700 mindən çox məcburi köçkün isə 
Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardan 
qovulmuşdu. O zaman Azərbaycan 
əhalisinin 8 milyondan az olduğunu 
nəzərə alsaq, adambaşına düşən 
qaçqın və məcburi köçkün sayına görə 
ölkəmiz dünyada birinci yeri tuturdu. 

Bütün bunlar yerli əhali ilə birgə 
başqa xalqların sülh və əmin-amanlıq 
içərisində yaşamasına ciddi təhlükə 
yaradırdı. Xalqımızın tolerantlığı heç 
bir artıq hərəkətin baş tutmasına imkan 
vermədi. Bu gün ölkəmizdə siyasi və 
iqtisadi stabilliyin hökm sürməsi, yerli 
əhali ilə birgə başqa millətlərin də sülh 
və əmin-amanlıq içərisində yaşaması, 
onların hüquqlarının qorunması 
və eləcə də onların yerli əhali kimi 
bərabərhüquqlu olması ölkəmizdə 
rifah səviyyəsinin yüksək olduğunu 
göstərir. Buna misal olaraq qeyd edə 
bilərik ki, ölkədə yaşayan milli azlıqlar 
və başqa millətdən olan xalqlar yerli 
əhali kimi müxtəlif təşkilatlarda və 
müəssisələrdə işləyib əməkhaqqı alaraq 
sabitlik və rifah içərisində yaşayırlar. 
Həm də onlar yerli əhali kimi dövlətə 
vergi ödəyərək dövlət büdcəsinin 
formalaşmasında rol oynayırlar. 

Təbii ki, ölkəmizdə 
multikulturalizm siyasətinin yüksək 
səviyyədə və uğurla həyata keçirilməsi 
iqtisadiyyatın bütün sahələrinin 
inkişafına da müsbət təsir göstərir. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz faktorları 
nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, 
ölkəmizdə multikulturalizm ölkənin 
makroiqtisadi göstəricilərinin 
artımında, o cümlədən sosial iqtisadi 
inkişafın təmin olunmasında əvəzsiz 
rol oynayır. Azərbaycanda uğurlu 
inkişafın, sabitliyin bərqərar olması 
istiqamətində atılmış bütün addımların 
arxasında dini və milli dözümlülük, 
tolerantlıq və multikultural dəyərlər 
dayanır.

Samir NURIYEV,  
2 saylı “ASAN Kommunal” 

mərkəzinin baş mütəxəssisi, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında  
Dövlət Idarəçilik 

Akademiyasının tələbəsi

Azərbaycan multikulturalizm dəyərlərini təbliğ edən ölkələrdən biridir. 
Multikulturalizm Azərbaycanda həm həyat tərzidir, həm də dövlət siyasətidir. 
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə bir çox önəmli addımlar atılmışdır 
və bir neçə mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Tədbirlərin bəziləri ənənəvi 
xarakter daşıyır. Məsələn, Bakı Humanitar Forumu ənənəvi olaraq keçirilir. 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu BMT tərəfindən dəstəklənir. BMT 
Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumu, Dünya dini liderlərinin zirvə görüşləri, 
yəni, bütün bu tədbirlərin bir məqsədi var – dinlərarası dialoqu möhkəmləndirmək, 
dini ayrı-seçkiliyə qarşı birgə mübarizə aparmaq, multikultural dəyərləri təbliğ 
etmək və beləliklə, dünyada gedən müsbət proseslərə öz töhfəmizi verməkdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  
Bakıda Dünya dini liderlərinin II sammitindəki nitqindən

14 noyabr 2019-cu il

Dövlət idarəçiliyində 
multikulturalizm siyasəti

İslahatlar vətəndaşların rifahına xidmət edir

Qeyd edib ki, ölkədə apa-
rılan kadr islahatlarını yüksək 
qiymətləndiririk. Bunu təkcə 
kadr islahatları kimi qələmə 
verənlər var. Lakin, bu, eyni za-
manda, vəzifə başına gənclərin 
gətirilməsi, yeni ab-hava yara-
dılması deməkdir. Bunu həm də 
post-neft dövrü üçün hazırlıq 
mərhələsinə qədəm qoymaq 
kimi də qiymətləndirirəm. 
Azərbaycan post-neft dövrünün 
inkişafına qədəm qoyur. Bundan 

sonra bu proseslər daha da 
sürətlənəcək. Bir sıra struktur-
ların birləşdirilməsi bu prosesə 
yön verən amillərdən biridir.

A.Abdulkərimov bir sıra 
yaşlı məmurların öz ərizələri ilə 
işdən azad olunmaq üçün dövlət 
başçısına müraciət etmələrini də 
təqdir edib. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 
çıxışlarında bunu gənc kadrlara 
yer vermək üçün bir sıra yaşlı 
məmurlarımıza yaxşı nümunə 
kimi qiymətləndirib: “Ümid 

edirəm ki, iqtidar komandasında 
təmsil olunan digər yoldaşlara 
da bu, yaxşı bir örnək olacaqdır. 
Bu, mühüm amildir. Cəmiyyətdə 
də belə fikir formalaşmışdı 
ki, yaşlı məmurlar gənclərin 
qarşısını kəsirlər. Bu fikirlər bir 
sıra hallarda həqiqətdir”. Lakin 
son örnək addımlar nümunəvidir 
və inanıram ki, dövlət baş-
çısının tövsiyələrinə əsasən 
digər məmurlar da enerjili, 
təşəbbüskar daha gənc insanları 

qiymətləndirəcəklər”. 
Partiya sədrinin müavini 

bildirib ki, bütövlükdə bir 
sıra dövlət qurumlarının ləğv 
edilməsi və ya birləşdirilməsi 
qərarların qəbulu prosedurunu 
da xeyli sadələşdirəcək. Bu 
da nəticə etibarilə idarəetmə 
sisteminin daha çevik forma 
almasına şərait yaradacaq. 
Bundan əlavə, bu islahatlar 
ölkədə ikili mühasibatın, “kölgə 
iqtisadiyyatı”nın, monopoliya-
nın qarşısını almağa da kömək 
edəcəkdir. Bununla kiçik və orta 
biznes inkişaf edəcək. Nəticə 
etibarilə, dövlətimiz güclənəcək. 
Biz də inanırıq ki, islahatlar 
davam edəcəkdir. Prezident 
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 
islahatlar təkmilləşmə deməkdir, 
islahatlar yeni dövrə uyğunlaş-
ma deməkdir, islahatlar tərəqqi 
deməkdir.

Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

Bu fikirləri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev bu il 
noyabrın 12-də İlqar Abbasovu 
Şirvan şəhər, Mərdan Camalovu 
Zərdab, Əziz Əzizovu Bakının 
Suraxanı, Elşad Həsənovu Ya-
samal, Rafiq Quliyevi isə Xətai 
rayonlarının icra hakimiyyətlərinin başçı-
sı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə bağlı 
qəbul edərkən bildirib. Dövlət başçısının 
bu görüşdə səsləndirdiyi yeni ideya-
lar ölkə ictimaiyyəti tərəfindən böyük 
razılıq hissi ilə qarşılanıb. Xüsusən gənc 
kadrların mühüm dövlət vəzifələrinə 
irəli çəkilməsi əhalinin ürəyincə olub. 
İnsanlarımız yerli icra hakimiyyəti 
başçılarının, nəhayət, kabinetlərdən 

kənara çıxacağını, əhalinin qayğı və 
problemlərinin həllinə kömək edəcəyini 
eşidib daxili rahatlıq duyurlar. 

Prezident gənc icra başçılarını qəbul 
edərkən demişdi ki, biz XXI əsrdə köhnə 
təfəkkürlə uğurlara imza ata bilmərik. 
Əlbəttə, yeni, savadlı, bilikli, müasir 
kadrlar, ilk növbədə, Vətənə bağlı olma-
lıdırlar, hər hansı bir xarici təsirdən azad 
olmalıdırlar və vətənpərvər olmalıdırlar 
ki, Vətənin inkişafı üçün öz səylərini 

göstərə bilsinlər.
Prezident bu kadrlar 

qarşısında çox ciddi vəzifələr 
qoydu. Birinci növbədə, mənəvi 
saflıq, şəffaflıq və korrupsi-
yadan uzaq olmaq gərəkdir. 
İkincisi isə, iqtisadiyyatın, kənd 
təsərrüfatının, regionların 
tərəqqisi, abadlıq, quruculuq 
işlərinin genişləndirilməsi, əsas 
prioritetin qeyri-neft sektoru-
nun inkişafına verilməsi kimi 
məsələlər həllini tapmalıdır. 

Biz də inanırıq ki, Prezident İlham 
Əliyevin mühüm vəzifələrə irəli çəkdiyi 
gənc kadrlar onun etimadını doğrulda-
caqlar. Çünki indi Azərbaycanda mənəvi 
saflaşma və sürətli tərəqqi dövrüdür. 
Gənclər isə bu proseslərin ön sıraların-
da olublar.

Səfalı PAŞAYEV, 
mühəndis

Ölkə Prezidentinin BŞİH rəhbərini qəbulu zamanı 
səsləndirdiyi irad və təkliflər ölkə ictimaiyyəti tərəfindən 
dərin razılıq hissi ilə qarşılanıb. Bu barədə söz düşəndə 
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 
professoru Minaxanım Əsədli dedi:

-- Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
son illər şəhərimizin gözəlləşdirilməsi üçün görülən işlərin 
miqyası və vüsəti adamı heyrətə gətirir. Nəticə isə göz 
qabağındadır. Bu gün Azərbaycan paytaxtı dünyanın ən 
gözəl şəhərlərindən biridir. 

Lakin şəhərimizdə bəzi neqativ halların baş verdiyi 
barədə xəbərlər eşidəndə, əlbəttə, Bakını çox sevən 
bir insan kimi narahat olurdum. BŞİH-də keçirilən 
müşavirədə qeyd edildiyi kimi, təəssüf ki, paytaxtın bir 
sıra rayonlarında qanunsuz tikililərə imkan yaradılıb, 
vətəndaşların müraciətlərinə lazımi diqqət verilməyib, 
süründürməçilik hallarına yol verilib. 

Nə yaxşı ki, belə neqativ halların qarşısına indi 
ciddi sədd çəkilir. Hesab edirəm ki, Bakının daha da 
gözəlləşməsi üçün hər birimiz əlimizdən gələni etməliyik. 
Etiraf edək ki, biz sakinlərdən də çox şey asılıdır. Doğma 
Bakımızı, onun gözəlliklərini qorumalıyıq. Elə etməliyik 
ki, paytaxtımız dünyanın ən təmiz və səliqəli şəhəri kimi 
şöhrət qazansın! 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Son illərdə özünün əsl inti-
bah dövrünü yaşayan, bitkin so-
sial-iqtisadi inkişaf modeli kimi 
nümunə göstərilən Sumqayıtda 
məhsuldar bədii yaradıcılıqla 
məşğul olmaq üçün hərtərəfli 
şərait var. Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin şəhər bölməsi, 
Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsi və Poeziya evi tərəfindən 
keçirilən maraqlı tədbirlər, 
yaddaqalan kitab təqdimatları, 
yubileyə həsr olunmuş nəşrlərin hazırlanması buna əyani 
sübutdur. Şəhərimizin rəhbərliyi bizim bütün təşəbbüslərimizə 
dəstək verir, bununla da yüksək mənəvi mühitin bərqərar 
olmasına münbit şərait yaradır. Sumqayıtın yubileyinə də 
layiqli töhfələrlə gəlmişik. “Bizdən sizə qalan sözdür” poeziya 
almanaxını, bir sıra yubiley nəşrlərini çap etdirmiş, yaradıcılıq 
müsabiqələri keçirmiş, yazarlarımızın beynəlxalq əlaqələrini 
daha da genişləndirməyə çalışmışıq. Mədəniyyət Nazirliyinin 
təsis etdiyi “Qızıl kəlmə” adlı mötəbər müsabiqədə iki şairimiz 
“Poeziya” və “Uşaqlar üçün yazılmış bədii əsərlər” nominasi-
yaları üzrə qalib elan olunublar.

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, ötən ay dünya şöhrətli yazıçı 
Oljas Süleymenovun başçılığı ilə Sumqayıta gələn Avrasiya 
yazarlarından ibarət nüfuzlu nümayəndə heyəti bu şəhərdə 
gördüklərindən, sözün əsl mənasında, vəcdə gəlmiş, ən xoş 
təəssüratlarını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanla-
dıqları məktubda ifadə etmişdir. Onlar ölkəmizdə, o cümlədən 
də Sumqayıtda bədii yaradıcılıq üçün yaradılan mühitə heyran 
qaldıqlarını bildirmişlər.

Cənab İlham Əliyev Sumqayıtın yubiley tədbirində çıxışı 
zamanı bir daha şəhərimizin dinamik inkişaf meyillərini təqdir 
etmiş, hər birimizə qol-qanad verən dəyərli fikirlər söyləmişdir. 
Dövlət başçısının şəhərimizin yubileyi münasibətilə imzaladı-
ğı sərəncamlarla mənim və qələmdaşlarım İbrahim İlyaslı ilə 
Namiq Mənanın “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi, şairlər 
Əşrəf Veysəllinin və Ofeliya Babayevanın Prezidentin fərdi 
təqaüdünə, Əli Nəcəfxanlının “Əməkdar jurnalist” fəxri adına 
layiq görülməsi, həmçinin regional mədəniyyət idarəsi və 
dövlət dram teatrı işçilərinin xidmətlərinin yüksək səviyyədə 
dəyərləndirilməsi bizi hədsiz dərəcədə sevindirir. 

Bundan sonra da ölkəmizin tərəqqisi, gənclərimizin mənəvi 
təkamülü, doğma şəhərimizin çiçəklənməsi naminə əlimizdən 
gələni edəcəyik.

Gülnarə CƏMALƏDDIN (Niftiyeva), 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
Sumqayıt bölməsinin sədri

Son aylar dövlət başçısının ardıcıl qərarları ilə 
kadr və struktur islahatlarının aparılması cəmiyyətdə 
Azərbaycanın gələcək inkişafının zəmanəti kimi 
qəbul edilir. Bir sıra strukturların birləşdirilməsi, 
həmin qurumların rəhbər vəzifələrinə gənc kadrların 
təyin edilməsi dövlət başçısının mütərəqqi və inamlı 
addımlarından biri kimi xarakterizə olunur. Bu fikirləri 
“Ana Vətən” Partiyası sədrinin müavini Arzuman 
Abdulkərimov bildirib.

Ölkəmiz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub 
“Ölkəmizdə kadr islahatları davam edir. Kadr 

islahatları ümumi islahatların tərkib hissəsidir. 
Keçənilki prezident seçkilərindən sonra yeni 
islahatlar dövrünə start verildi və bu islahatlar 
davam etdirilir. Sual yarana bilər ki, əgər ölkədə 
sürətli inkişaf təmin edilirsə, islahatlara ehtiyac 
varmı? Birmənalı olaraq cavab verə bilərəm ki, 
bəli, islahatlara ehtiyac var. İslahatlar təkmilləşmə 
deməkdir, islahatlar yeni dövrə uyğunlaşma 
deməkdir, islahatlar tərəqqi deməkdir”. 

Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev 
Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyətinin (BŞİH) başçısı 
Eldar Əzizovu qəbul edərkən 
ona paytaxtımızın simasının 
daha da yaxşılaşdırılması, 
şəhər sakinlərinin qayğı 
və problemlərinin həllinə 
diqqətlə yanaşılması ilə bağlı 
ciddi tapşırıqlar verib. Bu günlərdə BŞİH-də 
dövlət başçısının tapşırıq və tövsiyələrinin icrası 
ilə bağlı geniş müşavirə keçirilib. Tədbirdə qeyd 
olunub ki, müvafiq qurumların rəhbərləri Pre-
zident İlham Əliyevin tutduğu iradlardan nəticə 
çıxarmalı və hər bir sakinin problemini öz proble-
mi kimi qəbul etməlidir. 

“Bakının daha da 
gözəlləşməsi üçün hər birimiz 

əlimizdən gələni etməliyik”

Doğma şəhərimiz Sumqayıtın 70 illik yubileyinin 
böyük təntənə ilə keçirilməsi bizi hədsiz dərəcədə sevin-
dirir. Tükənməz iftixar hissilə xatırladım ki, Prezident 
İlham Əliyev hələ ilin əvvəlində yubileyin geniş qeyd 
olunması ilə bağlı xüsusi sərəncam imzalamışdı. 

Dövlət təltifləri yaradıcılıq 
stimulunu artırır


