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Multikulturalizm dünyada Azərbaycanı təbliğ edir
"Bir günəş altında" birləşən gənclər dünyanı birliyə çağırır
Son illər dünyada baş verən bir çox qlobal proseslərin kökündə dünya ictimaiyyətinin bəşəri
birgəyaşayışa və harmoniyaya, eləcə də milli-mənəvi dəyərlərə ikili münasibəti və biganəlik dayanır. Bir sıra
Qərb dövlətlərinin multikulturalizmin iflasa uğraması iddiaları da buradan qaynaqlanır. Bu faktları nəzərə
alaraq,yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, multikulturalizm həm də bir sıra ölkələrin sosial, mədəni və iqtisadi
yüksəlişində mühüm yer tutur. Məhz buna görə də, dünyanın bir sıra ölkələri multikulturalizmi dövlət siyasəti
səviyyəsində inkişaf etdirir. Bu azsaylı ölkələr arasında Kanada, Yeni Zellandiya və Avstraliyanı
multikulturalizmin mühüm inkişaf yolu keçdiyi ölkələr kimi göstərmək olar. İlk əvvəl onu diqqətə çatdıraq ki,
Kanadada təşəkkül tapan multikulturalizm ideologiyası daha sonra dünyanın bir çox ölkələrində mütərəqqi
nəzəriyyə kimi qəbul olunsa da, özünü sonadək tam doğrultmadı. Bir sıra ölkələr isə ümumiyyətlə, bu
ideologiyadan imtina etdilər. Müstəqilliyin ilk illərində süni surətdə yaradılan milli və dini çaxnaşmaların
burulğanına düşən Azərbaycan dövləti Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə bu münasibətlərin
tənzimlənməsində yeni bir mərhələyə keçdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə multikulturalizm
siyasətinin və dövlət -din münasibətlərinin formalaşdırılması istiqamətində gördüyü işlər Azərbaycan dövlətinin
də multikultural dəyərlərə yüksək qiymət verən ölkələr arasında mühüm yer alması ilə nəticələndi.
Multikulturalizmin Azərbaycanda dövlət siyasəti elan olunması və xalqımızın həyat tərzinə çevrilməsi də, Ulu
Öndərin bu istiqamətdəki siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin xalqımızın dini və millimənəvi tarixinə böyük diqqət və qayğısının təzahürüdür.
Məlumdur ki, multikulturalizm siyasəti müxtəlif millətlərə və dinlərə məxsus insanların mədəni
müxtəlifliklərinin qorunmasına və harmoniyaya, etnik azlıqların milli mədəniyyətinin inteqrasiyasına yönəlik
siyasi inkişaf formasıdır. Bu konsepsiya cəmiyyətdə mövcud olan etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərə
münasibətdə dövlətin yürütdüyü siyasəti özündə əks etdirir. Multikulturalizm siyasətinin əsasında isə
cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin qorunması və inkişaf etdirilməsi dayanır. Bu da
danılmaz faktdır ki, Azərbaycanda müxtəlif xalqların, eləcə də fərqli dini konfessiyaların nümayəndələri tarixin
bütün dövrlərində dinc- yanaşı yaşadığı kimi, bu gün də dövlətin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət, bu
ənənənin təkcə qorunmasına yox, həm də inkişaf etdirilməsinə böyük təkan verib. Dövlət başçısının təşəbbüsü
ilə ölkəmizdə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) yaradılması, bu regionda yerləşən
dövlətlər və yaşayan xalqlar üçün gerçək bir tolerantlıq nümunəsi oldu.Bu təqdimatın davamını isə bu gün
ölkəmizdə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM) özünün müxtəlif layihələri çərçivəsində həyata
keçirir.
BBMM-in Azərbaycanda multikulturalizmin və tolerantlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata
keçirilən siyasətin inkişaf etdirilməsi baxımından gördüyü işlərdən biri də Beynəlxalq Multikulturalizm Qış və
Yay məktəblərinin təşkilidir. Bu məktəblərin təşkilində məqsəd Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, eləcə də
multikultural rəngarəngliyini dünyaya tanıtmaq və təbliğ etməkdir. Mərkəz tərəfindən təşkil olunan Beynəlxalq
Qış və Yay məktəblərinə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən çox sayda gənc qatılır. Onlar burada
ölkəmizdəki mövcud etnik və dini müxtəlifliyin, multikultural dəyərlərin qorunmasının bilavasitə şahidi olmaq
imkanı qazanırlar. Bu məktəblərin qonağı olan gənclər xalqımızın qonaqpərvərliyindən, mehribanlığından
ağızdolusu danışır, Azərbaycanın multikulturalizm modelini öz ölkələrində də tətbiq olunmasının vacibliyini
qeyd edirlər.
Azərbaycanda multikulturalizmin inkişafı sahəsində görülən işlərdən biri də müxtəlif mövzularda gənclər
forumunun təşkil olunmasıdır. Azərbaycan multikulturalizminin dünyada geniş tanıdılmasına layiqli töhfə verən
belə tədbirlərdən biri də, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin və ACWAY beynəlxalq təşkilatının
birgə layihəsi əsasında həyata keçirdiyi "Bakı mədəniyyətlərarası gənclər forumu 2019: Dinlərarası dialoqdan
fəaliyyətə doğru" çərçivəsində həyata keçirilən IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay məktəbi və IV ACWAY
Forumudur. Bu forumda dünyanın bir sıra ölkələrindən çox sayda gənclər iştirak edib.
Təqdirə layiq haldır ki, hər il Azərbaycana gələn dünya gəncləri ölkəmizdəki multikultural mühitlə şəxsən
tanış olmaqla yanaşı, həm də ölkəmizlə, xalqımızla doğmalaşır, vətənlərinə bu sevgi, bu rəğbət dolu hisslərlə
qayıdırlar. Beləliklə də onlar ölkəmizin dostlarına çevrilir, könüllü olaraq diaspor fəaliyyətinə qoşulur və
Azərbaycan həqiqətlərini öz ölkələrində yaymaqda yerli diaspor qruplarına dəstək olurlar. Bu işlərin daha geniş
vüsət alması, xarici ölkələrdən olan gənclərin ölkəmizə marağını nəzərə alan BBMM "Azərbaycanın gənc
dostları" klubunu yaradıb. Dünyanın bir çox ölkələrindən olan gənclər bu kluba üzv olmaq imkanı qazanıblar.
BBMM "Azərbaycanın gənc dostları" klubunun internet resursları vasitəsilə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti,
adət -ənənələri, eləcə də multikulturalizm sahəsində görülən işlər barədə maraqlı məlumatlar, yazılar
paylaşmaqla, xarici ölkələrdə yaşayan gənclərə həmin məlumatlarla tanış olmaq imkanı yaradır. Bu da Kluba

üzv olan və hələ ölkəmizdə olmayan gənclər də Azərbaycan haqqında məlumatlar əldə etmək imkanı verir.
Klub, eyni zamanda müxtəlif ölkələrdən olan gənclərin qarşılıqlı münasibətlər qurmasına vasitəçilik edir. Bu da
belə bir əminlik yaradır ki, ölkəmizin xaricdə yaşayan gənc dostları gələcəkdə də Azərbaycanın maraqlarını
yüksək tutacaq və hansısa sosial-siyasi mövqelərə yüksələndən sonra da, xalqımıza dost münasibətlərini
qoruyub saxlayacaqlar.
Ölkəmizdə mövcud olan multikultural mühitin gənclər arasında daha çox təbliğ olunması istiqamətində
görülən işlər ilk növbədə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada yayılmasına xidmət edir. Çünki müasir gənclik bu
gün təbliğat sahəsində ən həssas qruplardan hesab olunur. Noyabrın 22-də Bakıda "Gənclər arasında tolerantlıq,
humanizm və sülhsevərlik prinsiplərinin təbliğ edilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans da, məhz
gənclər arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsini əsas hədəf seçib. Maraqlıdır ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən bu tədbirə MDB-yə üzv dövlətlərdən, o cümlədən Rusiya, Belarus və digər ölkələrdən
gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, gənc alimlər və ekspertlər qatılıblar və bir çox aktual məsələlər müzakirə
mövzusu olub.Konfransda çıxış edənlər ilk növbədə Azərbaycanda gənclərə göstərilən dövlət qayğısından,
gənclərimizin beynəlxalq arenada qazandıqları nailiyyətlərdən danışaraq, bildiriblər ki, tolerantlıq və
multikulturalizm ölkəmizin dövlət siyasətində prioritet istiqamətlərdən biridir. Ölkəmizdə gənclərin fəaliyyəti
üçün geniş imkanlar yaradılıb, onların beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, kreativ ideyalarının reallaşdırılması və
sosial rifah hallarının yaxşılaşdırılması istiqamətində Azərbaycan dövləti tərəfindən çox böyük işlər görülür.
Azərbaycanda müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələri tarix boyu mehriban, tolerant şəraitdə yaşayıblar
və multikulturalizmin ölkəmizdə dövlət siyasəti, xalqımızın həyat tərzi kimi təşəkkül tapıb.Bu da deməyə əsas
verir ki, Azərbaycanın qədim və zəngin multikulturalizm ənənələri var. Respublikamızda multikultural və
tolerant mühitin qorunub, inkişaf etdirilməsi, ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində saxladığı əsas
məsələlərdəndir. Məhz buna görə də, Azərbaycanın multikulturalizmin inkişafında və təbliğindəki mövqeyi
digər ölkələrə də nümunə olaraq təqdim olunur. Bu gün Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi dünyanın 15
ölkəsində multikulturalizmi təbliğ edir". Azərbaycan multikulturalizminin dünya gəncləri arasında təbliği işində
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun da
müstəsna xidmətləri var. Bir müddət əvvəl Dənizkənarı Milli Parkda Fondun dəstəyi və Bakı Media Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın multikultural dəyərlərinə həsr olunmuş "Bir günəş altında" adlı fotosərginin təşkil
olunması da fəaliyyət nümunəsidir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın da iştirak
etdiyi açılış mərasimində Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin peşəkar fotoqraflar
tərəfindən lentə alınan fotoşəkilləri təqdim olunub. Tədbirdə qeyd olunub ki, sərgidə yer alan fotoların ərsəyə
gəlməsinə bir il vaxt sərf olunub:» Bu müddət ərzində gənc fotoqraflar ölkəmizin bir sıra regionlarında olublar
və ilin bütün fəsillərində ən ucqar kəndlərdə belə, çəkilişlər aparıblar. Gənc fotoqraflar bu sərgidə daha çox
ölkəmizin tolerant dəyərlərini qabartmağa cəhd ediblər və bu, uğurlu alınıb. Fotosərgi bundan əvvəl Fransanın
Paris və Kann şəhərlərində Azərbaycan günləri çərçivəsində də təqdim olunub. Bu işin ərsəyə gəlməsində
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya təşəkkürümüzü bildiririk".Sərginin təşkilatçıları
qeyd ediblər ki, layihənin məqsədi ölkəmizdə tolerant və multikultural ənənələri çəkib göstərmək, təbliğ etmək,
eyni zamanda Azərbaycanda tolerant mühitin formalaşdığını, dinindən, dilindən, milliyyətindən asılı olmayaraq
hər kəsin bərabər hüquq və azadlıqlardan istifadə etmək imkanı qazandığını bir daha göstərmək olub. Gənclər
bizim gələcəyimizdir, deyirlər. Bu gənclərin gördüyü işlər də, ölkəmizin gələcəyini daha yüksəklərə qaldırmaq
naminə fəaliyyət kimi qiymətləndirmək lazımdır. Əbəs yerə deyil ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyev, eləcə də
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva gənclərin işinə, fəaliyyətinə hər zaman yüksək qiymət verir,
onları dəstəkləyir və onlara inandıqlarını bəyən edirlər. Azərbaycan gəncliyi də hər zaman bu etimadı
doğrultmağa çalışır.
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