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İnnovasiyaların tətbiqi və 
insan kapitalının inkişafı 
İnnovasiya iqtisadiyyata böyük 

təsir göstərir. Belə ki, innovasiyalar 
məhsulun keyfiyyətinə təsir edir, yəni 
tamamilə yeni və ya təkmilləşdirilmiş 
məhsullar meydana çıxır. Bu 
məhsullar da insanın tələbatını 
tam ödəmək imkanındadır. Bundan 
başqa, innovasiyalar iqtisadi artıma 
kömək edir, yəni iqtisadiyyatın 
yeni sahələri, vahid bazar yaradılır 
(məsələn, internet). Bu gün insanlar 
dünyanın istənilən yerində, internet-
mağaza vasitəsilə onlara lazım olan 
məhsulu ala bilirlər. Nəhayət, ixtisaslı 
mütəxəssislərin payı artır və beləliklə 
də zəruri kadrların keyfiyyəti də artır. 
Növbəti üstünlük isə innovasiyaların 
insanların həyat səviyyəsinə təsir 
etməsidir. Yəni insanın həyat şəraitini 
yaxşılaşdırır. Bununla yanaşı, 
internet insan dünyagörüşünün 
genişlənməsinə, yeni faydalı 
məlumatların əldə olunmasına, 
ünsiyyət dairəsinin genişlənməsinə 
kömək edir. Həmçinin, innovasiya 
istehsal xərclərinin azalmasına 
şərait yaradır. Belə ki, elektrik 
enerjisinin, suyun və s. sərfinin 
həcmini azaltmağa imkan verən yeni 
texnologiyalar ixtira edilir. Ən əsası, 
innovasiya mənfəətin artmasına 
kömək edir. Daha yüksək keyfiyyətli 
məhsullar yaradılır, istehsal olunan 
məhsulların sayı da artır.

Azərbaycanda innovasiyanın 
inkişafı üzrə genişmiqyaslı işlər 
görülür və bu proses sürətlə davam 
edir. Belə ki, müvafiq agentliklər, 
yüksək texnologiyaları işləyib 
həyata keçirən texnoparklar təsis 
olunmuşdur. Ölkədə innovasiya 
sahibkarlığı sahəsində tədbirlər 
həyata keçirilir. Azərbaycanın 
bütün sənaye sahələrində dövlət 
bu sahənin böyük imkanlarından 
istifadə edərək digər sahələrin 
inkişafının stimullaşdırılmasını təmin 
edir. Azərbaycan hökuməti gözəl 
anlayır ki, iqtisadiyyatın davamlı 
və dinamik inkişafı innovasiya 
proseslərinin effektivliyindən birbaşa 
asılıdır və bu proseslərin səmərəliyi 
isə məqsədyönlü idarəetməni tələb 
edir. Heç kimə sirr deyil ki, müasir 
iqtisadiyyata xas olan inteqrasiya və 
qloballaşma proseslərinin yüksək 
intensivliyi bir çox iqtisadi proseslərin 
və hadisələrin məzmununu dəyişir. 
Belə ki, rəqabət dinamik və qlobal 
xarakter daşıyır. Belə şəraitdə 
sənaye müəssisələri öz fəaliyyətini 
inkişaf etdirmək məqsədi ilə dinamik 
dəyişikliklərə xas olan rəqabət 
üstünlüklərini formalaşdırmalı və 
gücləndirməlidirlər. Mütəxəssislərin 

qiymətləndirməsinə görə, inkişaf 
etmiş ölkələrdə ÜDM-in artımı 
istehsal proseslərinin və xidmət 
proseslərinin, innovativ material 
və məhsulların təşkilinin texnoloji, 
istehsal avadanlıqlarında, forma və 
metodlarında təcəssüm olunan yeni 
biliklərin praktiki tətbiqi hesabına 
təxminən 80 faiz təmin olunur. Buna 
görə də hazırda istifadə olunan 
texnologiyaların yüksək elmi tutumu 
(ilk növbədə informatika, elektronika, 
kosmik tədqiqat, biotexnologiya və s.) 
istehsal proseslərinin tamamilə yeni 
səviyyəsini təmin edir.

Sosial-iqtisadi məqsədlərə 
nail olmaq üçün innovasiyaların 
aktuallığı nəzərə alınaraq, 
innovasiya və investisiya fəaliyyətinin 
fəallaşdırılması Azərbaycan 
hökumətinin prioritet məsələləri kimi 
müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan, 
hazırda respublikanın ən mühüm 
sosial-iqtisadi vəzifəsi istehsalatda 
elmi tədqiqatların tətbiqinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. 
İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf 
modelində sahələrin inkişafı və 
sahələrarası əlaqələrin formalaşması 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 
innovativ inkişaf mərhələsinin əsas 
hədəfi də çoxşaxəli, səmərəli və 
innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın 
formalaşdırılması və əhalinin rifahının 
qabaqcıl beynəlxalq standartlara 
uyğun səviyyəyə çatdırılması, habelə 
elmin, mədəniyyətin inkişafında, 
ictimai həyatın bütün istiqamətlərində 
yeni nailiyyətlərin əldə olunmasıdır. 
Bu mərhələdə diqqət yetirilən əsas 
məsələlərdən biri də insan kapitalının 
inkişafıdır. Məlumdur ki, insan amili 
və təhsilin inkişafı böyük dəyərlərin 
meydana gəlməsinə və iqtisadi 
mənzərənin dəyişməsinə təkan verir.

Məşhur ingilis iqtisadçısı  Alfred 
Marşal deyirdi ki, “Ən dəyərli 
kapital insana yatırılan kapitaldır”. 
Azərbaycan dövləti də insan 
amilini həmişə diqqət mərkəzində 
saxlayır, insan kapitalı və təhsilin 
hərtərəfli inkişafına dəstək göstərir. 
Heç kimə sirr deyil ki, ölkəmizdə 
insan kapitalının inkişafı ilə bağlı 
ciddi islahatlar aparılır və insan 
kapitalının inkişafı Azərbaycanda 
həyata keçirilən dövlət proqramlarının 
əsas prioritetlərindən biridir. Bu da 
təsadüfi deyil, çünki Azərbaycanda 

dövlət siyasətinin mərkəzində 
insan amili dayanır. Məlumdur ki, 
hökümətin bugünkü sosial siyasəti 
əhalinin və onun müxtəlif qruplarının 
həyat səviyyəsinin durmadan 
yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu 
siyasətin əsas məqsədi də insan 
kapitalını formalaşdırmaq və inkişaf 
etdirməkdən ibarətdir. 

Hazırda heç kim mübahisə 
etmir ki, insan kapitalının səviyyəsi 
yüksək olan ölkələrdə sosial-iqtisadi 
islahatlar daha uğurla həyata keçirilir, 
siyasi şüur və mədəniyyət yüksəlir, 
vətəndaş cəmiyyəti formalaşır və 
insanlar sosialyönümlü dövlətin 
möhkəmləndirilməsi və inkişafı 
proseslərində yaxından iştirak 
edirlər. Bunlar hər bir dövlətin 
arzuladığı hədəflərdir. Buna görə 
də, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın 
formalaşdırılması strateji əhəmiyyət 
kəsb edir. Azərbaycan neft ölkəsidir 
və son illər iqtisadi inkişafın əldə 
olunmasında “qara qızıl”ın rolu 
böyükdür. Bununla belə, neft 
kapitalının insan kapitalına çevrilməsi 
və bilik iqtisadiyyatına keçidin təmin 
olunması Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin iqtisadi inkişaf 
siyasətinin əsas müddəalarından 
birini təşkil edir. Məhz bu siyasi 
kursun uğurlu tətbiqi nəticəsində 
ölkədə hərtərəfli inkişaf baş vermişdir.

Göründüyü kimi, XX əsrin 
ortalarından başlayaraq aparıcı 
dövlətlərdə insan kapitalının 
yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir. 
Artıq bu, bir aksiomdur ki, müasir 
dövrdə təbii sərvətlər bolluğu dövlətin 
əsas göstəricisi hesab olunmur. 
Yaxın illərin təcrübəsi də göstərir ki, 
aparıcı dövlətlər elmtutumlu sahələrin 
inkişafına xüsusi diqqət ayırmaqla 
iqtisadi-sosial sektorlarda böyük 
sıçrayış əldə etdilər. Azərbaycanda 
da insan kapitalının inkişafı və bilik 
iqtisadiyyatının formalaşdırılması 
strateji vəzifə kimi qiymətləndirilir. 
İnsan kapitalının inkişafını 
gələcək iqtisadi strategiyanın əsas 
hədəflərindən biri kimi müəyyən 
edən Azərbaycan dövləti də nefti 
məhz bu istiqamətə yönəldərək 
hərtərəfli inkişafa zəmin yaradır. 
Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, Azərbaycan maddi dəyərləri, 
iqtisadi potensialını insan kapitalına 
çevirməlidir: “Çünki insan savadı, 
biliyi onun gələcək həyatını müəyyən 
edir, ölkənin hərtərəfli inkişafına 
xidmət edir və beləliklə, ölkənin 
intellektual potensialı möhkəmlənir”. 
Buna görə də, şübhə yoxdur ki, 
ölkəmizdə insan kapitalının zəngin 
elmi bazaya söykənməsi bilik 
iqtisadiyyatına keçidi sürətləndirəcək 
və davamlı iqtisadi artımın təmin 
olunmasına imkan yaradacaq.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Dünya bir yerdə dayanmır, daim inkişaf edir. Bu gün 
müasir insan artıq həyatını ağıllı telefon, kompüter, 
 avtomobil, məişət texnikası və sair olmadan, yəni bizə 

tanış olan yeniliklər olmadan təsəvvür edə bilmir. Buna görə 
də, əksər alimlər innovasiyanın iqtisadi və sosial inkişafın 
əsas hərəkətverici qüvvəsi olduğuna inanırlar. Təsadüfi  deyil 
ki, innovasiya fəaliyyəti dünya birliyini yeni, daha yüksək 
inkişaf mərhələsinə gətirib çıxarmışdır. Dünyanın qabaqcıl 
ölkələrindən biri olan Azərbaycanda da dövlət siyasətinin 
 vacib prioritetlərindən biri iqtisadiyyatın yeni inkişaf yoluna – 
 innovasiya iqtisadiyyatına yönəldilməsidir. Bunun bazasını isə 
Azərbaycanda biliyə əsaslanan sahələrin və elmtutumlu texnolo-
giyaların, ən əsası insan kapitalının inkişaf etdirilməsi təşkil edir.

Azərbaycan  Böyük İpək Yo-
lunun üzərində yerləşən, müxtəlif 
sivilizasiyaların qovuşduğu məkan 
olaraq, tarix boyu milli-mədəni 
rəngarənglik, əmin-amanlıq 
mühitinin formalaşdığı, müxtəlif 
millətlərin, eləcə də konfessiya-
ların nümayəndələrinin sülh, qarşı-
lıqlı hörmət və dialoq şəraitində 
yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. 
Ölkəmiz bu mənada dünya 
dövlətləri arasında böyük nüfuz 
qazanmış, müxtəlif beynəlxalq 
səviyyəli təşəbbüslər irəli sürərək 
sanballı uğurlara imza atmışdır. 

Belə uğurlardan biri kimi son 
dövrdə siyasi leksikonumuza 
daxil olmuş “Bakı prosesi”ni qeyd 
etmək olar. Artıq qlobal hərəkata 
çevrilmiş “Bakı prosesi” müxtəlif 
mədəniyyətlər arasında dialo-
qun inkişaf etdirilməsini nəzərdə 
tutan təşəbbüsdür. Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən ilk dəfə 
irəli sürülən və Azərbaycan 
multikulturalizminin beynəlxalq 
münasibətlər sistemində təzahürü 
olan bu təşəbbüs çərçivəsində 
ölkəmizdə mədəniyyətlərarası 
və sivilizasiyalararası dialoqun 
inkişafına xidmət edən bir sıra 
nüfuzlu beynəlxalq tədbirlər keçi-
rilib. “Bakı prosesi” çərçivəsində 
paytaxtımızda Dünya 
mədəniyyətlərarası dialoq forum-
ları, Bakı Beynəlxalq humanitar 
forumları, Dünya Dini Liderlərinin 
Sammiti, eləcə də Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı Sivilizasiyalar 
Alyansının 7-ci Qlobal Forumu 
təşkil olunub. Bu, Azərbaycanın 

daim multikultural dəyərlərə sadiq 
qaldığını göstərir.

 “Multikulturalizm” sözü 
çoxmədənilik, müxtəlif 
mədəniyyətlərin bir cəmiyyət 
içində yaşamasını ifadə edən 

termindir. Bunlar bir-birinə pa-
ralel olan, müxtəlif demoqrafik 
proseslərlə ortaq bir cəmiyyətdə 
yaşayan fərqli insan qrupları-
nı ifadə edir. Əfsuslar olsun ki, 
müasir dövrümüzdə ölkələrdən bir 
çoxu bu dünyəvi qavramı düz-
gün dəyərləndirmir, milliyyətçilik, 
irqçilik və sair kimi ideologiyaları 
dövlət siyasətinə çevirirlər. Lakin 
dövrümüzə aid insan hüquqları 
prinsipləri onu deməyə əsas verir 
ki, multikulturalizm şəksiz reallıq-
dır. Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, multikulturalizmin alternativi 
yoxdur. 

Müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasının indiki və tarixi ərazilərində 
mövcud olan dövlətlərin idarəetmə 
strukturlarına nəzər salsaq 

görərik ki, bu diyarda hər zaman 
mədəniyyətlərarası dialoq mövcud 
olub. Multikulturalizm fəlsəfəsi 
əsrlər boyu azərbaycanlıların 
həyat tərzi olmuşdur. Azərbaycan 
xalqının və dövlətinin zəngin mul-
tikultural keçmişi yalnız xalqımızın 
bugünkü tolerant yaşam tərzi ilə 
bağlı deyil, eləcə də yaratmış 
olduğu bədii, elmi, fəlsəfi, hüquqi 
qaynaqlarda öz əksini tapır.

Bu dəyər, bütövlükdə, dünya-
da müxtəlif dinlərə və millətlərə 
məxsus olan insanların mədəni 
müxtəlifliyinin qorunması, har-
monizasiyasına və ən əsası 
azsaylı xalqların, dövlətlərin 
milli mədəniyyətinə inteqra-
siyasına yönəlmiş sistemdir. 
Azərbaycan bu modeli dövlət və 
xalq səviyyəsində həyata keçirən 

nümunəvi ölkələrdən biridir. 
Multikulturalizm modeli dedikdə 
isə bir ölkənin sərhədləri daxilində 
fərqli etnomədəni xalqların dinc, 
yanaşı yaşaması və öz mədəni 
xüsusiyyətlərini, o cümlədən 
həyat tərzlərini qoruyub saxlamaq 
hüququna malik olması başa 
düşülür. Beləliklə, ölkəmizdə idarə 
sisteminin və qanunvericiliyin 
təməlini təşkil edən bu sistem 
mədəniyyətlərarası dialoqun ən 
önəmli tərkib hissələrindən biridir. 
Və bu dəyərlər ümumbəşəri xarak-
ter daşıyır.

Azərbaycanda tolerantlığın 
əsasları respublikamızın qədim 
dövlətçilik tarixi boyu inkişaf etmiş-
dir. Zəngin dövlətçilik ənənələrinə 
nəzər salsaq, görərik ki, Səfəvilər 
dövlətindən başlayan, daha sonra 

XIX-XX əsrlər maarifçilik dalğası 
ilə, Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
ölkə ərazisində yaşayan digər 
etnik xalqlara və dini qruplara 
bərabər hüquq verilmişdir. Belə ki, 
AXC Parlamentində Azərbaycan 
ərazisində yaşayan bütün xalqlar, 
o cümlədən sayları çox az olan 
xalqlar da öz deputatları ilə təmsil 
olunmuşdular ( türk müsəlman 
əhali – 80, ermənilər – 21,  
ruslar – 10, almanlar – 1,  
yəhudilər – 1, gürcülər – 1, 
 polyaklar – 1). Bu sistem XX 
əsrin 90-cı illərində ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən 
dövlətçilik prinsipinə çevrilmiş-
dir, tolerantlıq və multikultural 
dəyərlər Azərbaycanda yenidən 
bərpa edilmişdir. Təsadüfi deyil 
ki, ölkəmizdə multikulturaliz-

min təkcə mədəni yox, həm də 
siyasi əsasları Konstitusiyamızın 
bəndlərində, eləcə də qanunverici-
lik aktlarında öz əksini tapmışdır.

Bu gün Azərbaycanın multikul-
turalizm və tolerantlıq ənənələrinə 
malik olması beynəlxalq arenada 
danılmaz fakta çevrilib. Respub-
likamızda milli müxtəlifliklərin 

mədəniyyətlərinin qorunması, on-
lara dövlət səviyyəsində bərabər 
hüquqların verilməsi Azərbaycanı 
millətlər, mədəniyyətlər və 
dinlərarası dialoqun nümunəvi 
mərkəzlərindən birinə çevirmiş-
dir. Bu gün həmin mədəni, etnik 
rəngarəngliyin qorunmasına 
yönəldilən və uğurla davam 
etdirilən dövlət siyasəti sayəsində 
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu art-
maqdadır. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycan xalqının 
multikultural dəyərlərinin qorun-
ması sahəsində həyata keçirdiyi 
islahatlar bu gün Prezident  
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Bu mənada, ulu 
öndərin hər bir azərbaycanlının 
əzbər bildiyi bir ifadəsini qeyd 

etmək yerinə düşər: “Hər bir 
xalqın milli mənsubiyyəti onun 
qürur mənbəyidir. Mən həmişə 
fəxr etmişəm, bu gün də fəxr 
edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” 
Məhz bu ifadə ölkəmizdə yaşayan 
vətəndaşların həyat düsturuna, 
yaşam tərzinə çevrilib. 

Heydər Əliyevin 
azərbaycançılıq ideologiyasına 
uyğun olaraq, tolerantlığın və 
mədəni, dini müxtəlifliyin qorun-
masını təmin etmək, həmçinin 
ölkəmizi beynəlxalq arenada 
multikulturalizm mərkəzi kimi 
tanıtmaq məqsədilə Prezident 
İlham Əliyev 28 fevral 2014-cü 
ildə bu mənada tarixi əhəmiyyətə 
malik olan sərəncam imzaladı. 
Sərəncama əsasən, Azərbaycan 
Respublikasının millətlərarası, 
multikulturalizm və dini məsələlər 
üzrə Dövlət müşavirliyi yaradıldı. 
Daha sonra ölkə başçısının 15 
may 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi təsis olundu. Prezident 
İlham Əliyevin xüsusi sərəncamı 
ilə 2016-cı il ölkəmizdə “Multikultu-
ralizm ili” elan edildi. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda 
mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişaf etməsində əsas amillərdən 
biri də, məhz ölkəmizin yerləşdiyi 
coğrafi məkanıdır. Belə ki, ölkəmiz 
Şərqlə Qərbin qovşağında yerləşir. 
Beləliklə, Azərbaycan iki fərqli 
mədəniyyətin arasında körpü 
rolunu oynayır. Ölkəmizin mənəvi 
dəyərlər baxımından dünya 
dövlətlərinə nümunə olması hər bir 
azərbaycanlı üçün qürur mənbəyi 
olmalıdır.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə multikulturalizm artıq alternativi olma-
yan həyat tərzinə çevrilmişdir. Bakı Beynəlxalq Mul-
tikulturalizm Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə 
respublikamızda gerçəkləşdirilən siyasətin tolerant-
lıq prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının bariz 
nümunəsidir. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Multikulturalizm Azərbaycan xalqının 
alternativi olmayan həyat tərzidir

Sabirabadda gənclərlə görüş keçirilib

Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov 
Sabirabad rayonunda partiyanın fəal gəncləri ilə görüşüb.

Görüşdə Bəxtiyar İslamov Yeni 
Azərbaycan Partiyasının VII Qurultayında 
partiyanın sədri, Prezident cənab İlham 
Əliyev tərəfindən gənc nəslin tərbiyəsi 
istiqamətində vurğulanan hədəflərdən 
danışaraq bildirib ki, YAP Gənclər Birliyinin 
qarşısında dayanan əsas vəzifələrdən 
biri də gənclərin ölkəmizin tərəqqisində, 
müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində 
fəallığını artırmaqdır. Bu baxımdan 
gənclərin yüksək dünya görüşünə 
yiyələnməsi üçün səmərəli təhsil alması 
çox vacibdir. Vurğulanıb ki, 44 günlük 
Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş 
Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması 

yeni reallıqlar yaradıb. Həmin reallıqlar 
fonunda artıq gənclərimizin əsas məsuliyyəti 
savadlı vətəndaş olaraq ölkəmizin dayanıqlı 
inkişafına töhfə verməkdir.

B.İslamov qeyd edib ki, YAP Gənclər 
Birliyi tərəfindən gənclərimizin intellektual 
potensialını inkişaf etdirmək üçün silsilə 
tədbirlər keçirilir. Partiyamızın fəal gənclərinin 
üzərinə düşən əsas vəzifə isə yerlərdə 
gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 
olunmasını təşviq etmək, onların inkişafına 
hədəflənmiş layihələrin icrasına dair 
təşəbbüslə çıxış etməkdir.

Görüşdə gəncləri maraqlandıran çoxsaylı 
suallar da cavablandırılıb. 

“Xalq qəzeti”

Türk İnvestisiya Fondunun ilkin 
kapitalı və istiqamətləri açıqlandı 

Türk İnvestisiya Fondu Qarabağda işləyən 
sahibkarlara maliyyə dəstəyi göstərəcək. Türk 
Şurasının baş katibi Bağdad Amreyev bildirib 
ki, investisiya fondu yaxın zamanlarda işə 
başlayacaq.

Baş katib qeyd edib ki, 
Türk Şurasının investisiya 
fondunun məqsədi 
kiçik və orta biznesin 

maliyyələşdirilməsi, iri 
infrastruktur obyektlərinin 
tikintisi, üzv ölkələrin 
sahibkarları arasında 

təmasların qurulmasından 
ibarətdir.

B.Amreyev bildirib 
ki, fondun ilkin kapitalı 
450 milyon dollar təşkil 
edəcək, bir il ərzində isə bu 
rəqəmin bir milyard dollara 
çatdırılması planlaşdırılır: 
"Fondun büdcəsi dövlət 
vəsaitləri və maliyyə 
təşkilatlarının vəsaitləri 
hesabına formlaşacaq".

Baş katib vurğulayıb 
ki, Türk Şurası təkcə 
Qarabağda deyil, həm 
də Azərbaycanın digər 
regionlarında da işləməkdə 
maraqlıdır: "Türk Şurası 
ölkələrindən olan şirkətlər 
infrastukturun, turizm 
obyektlərinin yaradılması, 
bərpa olunan enerji 
mənbələri və bir sıra digər 
sahələrdə işləyəcək".

“Xalq qəzeti”

Dünyada etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsi 
həyata keçirilmədikdə və ya düzgün aparılmadıqda 
cəmiyyətin inkişafının ayrı-ayrı sahələrində ciddi 

problemlər, hətta münaqişələr yaranır. Bu səbəbdən etnik-
mədəni müxtəlifliklərin düzgün tənzimlənməsi çoxmədəniyyətli 
dövlət üçün böyük praktiki əhəmiyyət daşıyır. Müasir dövrdə 
multikulturalizm siyasəti bir sıra Qərb ölkələrində iflasa 
uğrayarkən Azərbaycan Respublikası bu siyasət vasitəsilə 
cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsi 
sahəsində böyük nailiyyətlər qazanıb. Buna misal kimi, 
ölkəmizdə etnik, dini və irqi zəmində heç bir qarşıdurmanın, 
münaqişənin olmamasını göstərmək olar.


