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Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası,
region ölkələri və digər dövlətlərlə, beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi
on 15 ildə həyata keçiri
lən düşünülmüş siyasi
kurs ölkəmizi dünyanın
mədəniyyət mərkəzlərindən bi
rinə çevirib. Prezident İlham
Əliyevin mədəniyyət sahəsində
beynəlxalq təşəbbüslərə gös
tərdiyi dəstək nəticəsində bu
gün Azərbaycan sivilizasiyalar
və madəniyyətlərarası dialoq
məkanıdır. Düz 10 il əvvəl Ba
kıda Avropa Şurasına üzv döv
lətlərin mədəniyyət nazirləri
konfransının keçirilməsinin tə
şəbbüskarı da məhz dövlətimi
zin başçısı olmuşdur. Prezi
dent İlham Əliyevin 4 noyabr
2008-ci il tarixli sərəncamına
uyğun olaraq, həmin il dekab
rın 2-3-də Bakıda Avropa Şu
rasına üzv dövlətlərin mədə
niyyət nazirlərinin konfransı
keçirilmiş və ilk dəfə olaraq
həmin tədbirə 10 İslam ölkəsi
də dəvət edilmişdir. Bu tədbir
təkcə Azərbaycanın deyil, eyni
zamanda, Şərq və Qərb döv
canın təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq
lətlərinin mədəni həyatında bö
“Mədəniyyətlərarası dialoqun təşvi
yük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
qinə dair Bakı Bəyannaməsi” qəbul
edilmişdir. Beləliklə, sivilizasiyalar
Bakı Konfransının
arasında dialoqun inkişafını nəzərdə
strateji müddəaları
tutan “Bakı prosesi”nin və bu prose
sin uğurla davam etdirilməsi məqsə
Avropa Şurasının modəniyyot,
dilə Azərbaycan tərəfindən təklif edi
modoni vo təbii irs üzro direktoru Ro
lən “Sənətçilər dialoq naminə" layi
bert Palmer 2008-ci ilin payızında
həsinin əsası qoyulmuşdur, islam
Bakıda keçirilmiş Avropa Şurasına
Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi,
üzv dövlotlorin modoniyyət nazirləri
Azərbaycan 2009-cu ildə nazirlər
konfransını yüksək qiymətləndirmiş
səviyyəsində toplantıya ev sahibliyi
və demişdir ki, bu addım Avropa mə
etdi. Həmin tədbirə Avropa Şurasına
dəni proseslərində yeni bir istiqamə
üzv dövlətlərin nazirləri də dəvət
tin - “Bakı prosesi”nin əsasını qoydu.
edildi. Bu təşəbbüls və bu format
R.Palmer bildirmişdir ki, Avropa ilə
sonradan “Bakı prosesi" adlandırıldı.
İslam dünyası arasında dialoqun in
Hər bir azərbaycanlıda qürur yara
kişaf etdirilməsində Azərbaycanın
dan bu tədbir bir daha sübut etdi ki,
vasitəçi kimi fəaliyyəti sivilizasiyalar
Bakı və Azərbaycan mədəniyyətləarasında əməkdaşlığın möhkəmlən
rarası dialoqun mərkəzi olmağa la
məsinə böyük töhfə verəcəkdir. Bun
yiqdir. 2009-cu ildə Bakıda İslam öl
dan sonar mütəmadi olaraq keçirilən
kələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI
sivilizasiyalar və modoniyyətlərarası
konfransının yüksək səviyyədə keçi
dialoq respublikamızı mötəbər qu
rilməsi ölkəmizin sivilizasiyalar və
rumların öz tədbirlərini keçirdiyi mə
mədəniyyətlərarası dialoqun təşkili
kana çevirmişdir. Avropa Şurasına
nə böyük önəm verdiyini və bu sahə
üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirləri
də artıq böyük təcrübə qazandığını
konfransında prezident İlham Əliye
təsdiqlədi. Konfransa Azərbaycanın
vin irəli sürdüyü təkliflər və tövsiyələr
təşəbbüsü ilə islam ölkələri ilə yana
tədbirin beynəlxalq əhəmiyyətini da
şı, 10-dan çox Avropa dövlətinin
ha da artırdı. Konfransda sivilizasiya
təmsilçisi də dəvət olunmuşdu. Dün
lar arasında dialoqun inkişafını nə
yanın 45-dən çox ölkəsindən, eləcə
zərdə tutan “Bakı prosesi”nin əsası
də İSESCO, İRCİKA, Avropa Şurası,
nın qoyulması təşəbbüsü sonrakı il
TÜRKSOY və digər təşkilatlardan
lərdə qlobal prosesə çevrildi. Dövləti
200-dən çox iştirakçının qatıldığı
mizin başçısı çıxışında demişdir:
tədbirdə Avropa Şurasına üzv döv
“Mən çox istərdim ki, bu gün əsası
lətlərlə islam Konfransı Təşkilatına
qoyulan “Bakı prosesi” uzun müd
üzv dövlətlərin iştirakı ilə “Mədəniydətli olsun. Bu konfransın keçirilmə
yətlərarası dialoq” mövzusunda “də
sindən sonra konkret mexanizmlər
yirmi masa” keçirilmiş və birgə komişlənilsin, fəaliyyət planı hazırlansın.
münike qəbul edilmişdir.
Belə tədbirlərin keçirilməsi həm Bakı
da, həm də digər şəhərlərdə ənənə
Regional inkişaf və
yə çevrilsin”.
beynəlxalq
münasibətlər
Konfransda Azərbaycan prezi
denti İlham'Əliyevin dərin məzmunlu
2010-cu ildə isə bu regional tə
nitqi, irəli sürdüyü təkliflər və tövsi
şəbbüs qlobal hərəkata çevrilməyə
yələr “Bakı prosesi”nin qlobal bir tə
başlamışdır. Həmin il sentyabrın 23şəbbüsə çevrilməsinə səbəb olmuş
də BMT Baş Məclisinin 65-ci sessi
dur. Ümumilikdə 48 ölkənin, 8 bey
yasında Azərbaycan prezidenti il
nəlxalq təşkilatın və bir sıra beynəl
ham Əliyev tərəfindən Bakıda
xalq qeyri-hökumət təşkilatlarının
Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası
yüksək səviyyəli nümayəndələrinin
Dialoq Forumunun keçiriləcəyi elan
iştirak etdiyi bu konfransda Azərbayedilmişdir. Bakıda birinci və ikinci

Ümumdünya
Madəniyyətlərarası
Dialoq forumları UNESCO, BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı,
Avropa Şurası, Avropa Şurası
nın Şimal-Conub Mərkəzi, İSESCO,
BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının
tərəfdaşlığı ilə reallaşmışdır. Dövləti
mizin başçısının müvafiq fərmanı ilə
forum hər iki ildən bir Azərbaycan
paytaxtında keçirilir. 2011-ci ilin 7-9
aprel tarixində Bakıda UNESCO,
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Av
ropa Şurası, Avropa Şurasının ŞimalConub Mərkəzi və ISESCO-nun
tərəfdaşlığı ilə 1-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu təş
kil olunmuşdur. Bu təşəbbüs mədəniyyətlərarası dialoqun dünyada ən
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dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi
yaşamışlar. İctimai-siyasi quruluş
dan asılı olmayaraq, heç vaxt
Azərbaycanda milli, ya dini zəmin
də nəinki qarşıdurma, heç anlaşıl
mazlıq da olmamışdır. Bütün dövr
lərdə Azərbaycanda xalqlar bir ailə
kimi yaşamışlar, onları həmişə
dostluq münasibətləri bağlam. ?dır.
Biz çox şadıq ki, indi, Azərbayca
nın müstəqil ölkə kimi inkişaf etdiyi
dövrdə bu müsbət meyillor daha da
güclənir”.
Dövlətimizin başçısı diqqətə çat
dırmışdır ki, Azərbaycanda bütün
xalqların nümayəndələri bərabərhü
quqlu vətəndaşlardır, bütün tarixi və
dini abidələr qorunur. AzərbaycanÖa
din azadlığı, vicdan azadlığı tam şə
kildə bərqərar olunubdur. Müstəqillik
dövründə dövlət tərəfindən yüzlərlə
dini abidə - məscidlər, kilsələr, sina
qoqlar tikilib və təmir edilmişdir.və bu
proses indi də davam edir. Bütün
bunlar bir daha təsdiqləyir ki, bu gün
Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlər
və sivilizasiyalar arasında dialoqa
dair sanballı tədbirlər keçirilməsi
üçün mötəbər məkana çevrilib.

Bakı dinlər və
sivilizasiyalararası
dialoq mərkəzidir
Dünyanın 13, ölkəmizin isə 28 ali
təhsil ocağında Azərbaycan multi-
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millətlər və dinlər arasında olan mü
nasibətlərə, dialoqa həsr edilmiş
beynəlxalq səviyyəli tədbirlər, elmi
konfranslar keçirilir. Müxtəlif ölkələrin
ənənəvi dünya dinlərini təmsil edən
200-dən çox nümayəndənin iştirak
etdiyi “Qloballaşma, din, ənənəvi də
yərlər’ mövzusunda tədbir 2010-cu
ilin aprelində məhz Bakı şəhərində
keçirilmişdir. Bunu Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə tanınması, tole
rantlıq mühitinin genişlənməsi və in
kişafı ilə əlaqələndirmək olar. 2011ci ildən başlayaraq, Azərbaycan Eks
pertlər yazırlar ki, multikulturalizmin
ABŞ, İsveç, Avstraliya, Kanada mo
deli kimi növləri olmasına baxmaya
raq, Azərbaycanın dünyaya təqdim
etdiyi model bir çox mütərəqqi döv
lətlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır
və nümunə kimi tətbiq edilməkdədir.
Bu model tarixi köklərə bağlı olduğu
üçün daha dayanıqlıdır. ABŞ-ın Yuta
və Orcqon ştatlarının Senat və Nü
mayəndələr palataları tərəfindən
Azərbaycanın tolerantlıq modelini

Iffllmln №bı il lııta
təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri ol
duğunu göstərir. Bakı Forumunda
mədəniyyətlərarası dialoqun kon
septual, idarəçilik, siyasi və praktiki
aspektləri müzakirə olunmuş, dialo
qa yönələn maneələr nəzərdən keçi
rilmiş və onun müxtəlif mühitdə on
yaxşı formada aparılması konkret
şəkildə gündəmə gətirilmişdir. Fo
rum, həmçinin təcrübə mübadiləsi,
eləcə də yeni təşəbbüslərin irəli sü
rülməsi baxımından əlverişli imkan
lar yaratmışdır. Dünyanın bütün qi
tələrindən gəlmiş nümayəndələrin
təmsil olunduğu forumda siyasi lider
lər və ictimai xadimlər, beynəlxalq
təşkilatların rəhbərləri, dövlət vo hö
kumət nümayəndələri, mədəniyyət
nazirləri və mədəniyyət məsələləri
üzrə səfirlər, deputatlar, diplomatlar,
merlər və yerli icra hakimiyyəti or
qanlarının rəhbərləri, qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayondəlori, jurna
listlər, mədəniyyət üzrə ekspertlər və
tanınmış ziyalılar iştirak etmişlər.
Azərbaycan prezidenti ilham Əli
yev forumun Bakıda keçirilməsini
yüksək qiymətləndirərək ddmişdir:
“Biz istəyirik ki, bütün xalqlar, bütün
dinlərin nümayəndələri bir-biri ilə sıx
təmasda olsunlar, bütün problemləri
açıq şəkildə müzakirə etsinlor, öz fi
kirlərini bildirsinlər. Bakı, Azərbay
can belə mötəbər tədbirlərin keçiril
məsi üçün artıq ənənəvi bir məkana
çevrilmişdir. Əlbəttə, bunun həm
coğrafi, həm tarixi, həm də modoni
əsasları vardır. Çünki əsrlər boyu
Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün

kulturalizmi tədris edilir. Ölkəmizin
yerləşdiyi coğrafi məkan təkcə siyasi
və iqtisadi baxımdan deyil, həm də
mədəni —mənəvi baxımdan bizə bir
çox üstünlüklər verir. Belə ki, res
publikamız müxtəlif sivilizasiyaların
qovuşduğu məkan olşraq, osrlər bo
yu milli-mədəni rəngarənglik mühiti
nin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin
və konfessiyaların nümayəndələrinin
sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaş
ma vo dialoq şəraitində yaşadığı di
yar kimi tanınmışdır.
Yüzlərlə mənbədən oxuyuruq ki,
multikulturalizm və tolerantlıq tarixən
azərbaycanlıların həyat tərzi olmuş,
bu gün isə milli kimliyindən, dilindən,
dinindən asılı olmayaraq, ölkəmizin
hər bir vətəndaşının gündəlik həyat
tərzinə çevrilmişdir. Alimlər haqlı
olaraq yazırlar ki, Azərbaycan xalqı
nın zəngin multikulturaj keçmişi tək
cə xalqımızın bugünkü tolerant hoyat tərzi ilə deyil, həm də yaratmış
olduğu ədəbi-bədii, elmi-fəlsofi, si
yasi-hüquqi qaynaqlarda, sənədlər
də yaşayır. Azərbaycanı dünyada
multikulturalizm mərkəzi kimi tanıt
maq və mövcud multikultural model
ləri tədqiq və təşviq etmək məqsədi
lə prezidentin 28 fevral 2014-cü il ta
rixli sərəncamı ilə Azərbaycan Res
publikasının millətlərarası, multikul
turalizm və dini məsələlər üzro Döv
lət Müşavirliyi təsis edilmiş, 15 may
2014-cü il tarixli sərəncamı ilə isə
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi yaradılmışdır.
Məhz həmin inteqrasiyanın nəti
cəsidir ki, ölkəmizdə multikulturalizm,

təqdir edən geniş bəyannamənin qə
bul edilməsi qeyd olunanlara bariz
nümunədir. Yeri gəlmişkən, bu il
martın 5-də Bakıda Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Qafqaz
Müsəlmanları idarəsinin birgə təşki
latçılığı ilə keçirilən “Dinlərarası və
sivilizasiyalararası dialoqdan əmək
daşlığa doğru” mövzusunda beynəl
xalq konfransda dünyanın tanınmış
dövlət, din və elm xadimləri, dini kon
fessiya rəhbərləri, hökumətin vo par
lamentin üzvləri və ictimaiyyot nüma
yəndələri iştirak ediblər.
ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun
prezidenti Mark Şnayer bildirib ki,
Azərbaycan dinlərarası və məzhoblərarası münasibətlərə görə bütün
dövlətlərə nümunə ola bilər. Ameri
kalı qonağın fikrincə, Azərbaycanda
multikulturalizmin ən gözəl forması
mövcuddur. O, ölkəmizin bu sahədo
xüsusi seçildiyini vo bütün dini kon
fessiya nümayəndələrinə göstordiyi
münasibətin önündə, habelə dinlərarası və mədəniyyətlərarası əmək
daşlığın qlobal liderləri arasında ol
duğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edib
ki, Azərbaycan Prezidenti bu müna
sibətlərin qorunub saxlanılması üçün
bütün səyləri göstərir: “Bugünkü
konfrans Azərbaycandakı dini kon
fessiyalarla ABŞ-dakı yəhudi və yevangelist xristian icmaları arasında
əlaqələrin qurulması və gələcək
əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi
baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.”
“Hürriyyət”
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