Xalq qəzeti. - 2022.- 2 fevral. - № 23. - S. 5.

“Multikulturalizm azərbaycanlıların qanındadır”
Rafiq Novruzov,
Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru, professor
“Azərbaycanda ən qədim dövrlərdən ən müxtəlif dini və etnik qrupların nümayəndələri, ən müxtəlif
xalqlar sülh və mehriban qonşuluq şəraitində yaşayırlar. Mən bunu başqalarından eşitdiyimə görə demirəm.
Tam inamla deyə bilərəm ki, multikulturalizm azərbaycanlıların qanındadır”. Bunu“Rossiya 24”
telekanalında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə və Prezident İlham Əliyevin 60
illik yubileyinə həsr olunmuş “Hakimiyyət formulu” verilişində Mixail Qusman dedi.
Azərbaycanı dərindən tanıyan və onun ağrılı günlərində belə xalqımızın haqq səsini dünyaya çatdıran
M.Qusman bu verilişində də Azərbaycan həqiqətlərindən, onun son illər qazandığı uğurlardan, Prezident
İlham Əliyevin liderlik bacarığından, Qarabağda baş verən hadisələrdən ətraflı danışdı. Bir daha vurğulandı
ki, Azərbaycanda multikultrualizm həyat tərzinə çevrilmişdir.
Doğrudan da, ölkəmizdə bu gün həyata keçirilən multikulturalizm siyasəti dövlətin tolerantlıq
prinsiplərinə sadiq qalmasının bariz nümunəsidir. Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların və
mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı,
ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq
şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Azərbaycanın ərazisində üç mühüm dindən zərdüştiliyə (barış
və sülh dini), Şimal bölgələrində xristianlığa (Qafqaz Albaniyasında) və VII əsrdən bəri İslama ibadət
olunur. Multikulturalizm və tolerantlıq tarixən azərbaycanlıların həyat tərzi olub. Bu gün isə milli
kimliyindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin hər bir vətəndaşının gündəlik həyat
tərzinə çevrilib.
Ölkəmizin zəngin multikultural keçmişi təkcə xalqımızın bugünkü tolerant yaşam tərzi ilə deyil, həm
də yaratmış olduğu ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi, siyasi-hüquqi qaynaqlarda, sənədlərdə yaşayır.
Ölkəmizdə multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti səviyyəsində inkişaf
etdirilməsinin əsaslarını qədim dövlətçilik tariximiz və bu ənənələrin inkişafı təşkil edir. Tarixi ənənələrə
nəzər salsaq görərik ki, istər Səfəvilər dövləti, istər XIX-XX əsrlər maarifçilik dalğası, istərsə də Xalq
Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik xalqlar və dini qrupların
nümayəndələrinin təmsilçiliyini özündə cəmləşdirən bu siyasi davranış XX əsrin sonlarında ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlətçilik ideologiyası formasına çevrilmış, tolerantlıq və
multikulturalizm ənənələri bərpa edilmişdir. Azərbaycan multikulturalizminin siyasi əsasları Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasının bəndlərində, qanunvericilik aktlarında, fərman və sərəncamlarda öz
əksini tapmışdır. Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması bu gün
beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir.
Mövcud milli-mədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühiti onu çoxmillətli, çoxkonfessiyalı
diyar kimi dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanı etmişdir. Azərbaycanda bu
gün həmin mədəni, linqvistik, etnik rəngarəngliyin qorunmasına yönəldilən və uğurla həyata keçirilən
dövlət siyasəti multikulturalizm sahəsində əsrlərdən bəri toplanmış böyük tarixi təcrübənin xüsusi qayğı ilə
əhatə olunmasını, zənginləşdirilməsini, cəmiyyətdə bu istiqamətdə qazanılmış unikal nailiyyətlərin
beynəlxalq aləmdə təbliğinin gücləndirilməsini zəruri edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə 2016-cı il
“Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. Ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoqun formalaşmasını
şərtləndirən əsas amillərdən biri də Azərbaycanın coğrafi baxımdan qərarlaşdığı məkanın Şərqlə Qərbin
qovuşağında yerləşməsidir. Azərbaycan bu gün iki fərqli sivilizasiya arasında körpü rolunu oynamaqla,
Şərq və Qərb yarımkürələrində öz nüfuzunu gücləndirməkdədir. Bu ideya dövlətin xarici siyasət kursunda
da kifayət qədər özünü əks etdirir. Bu gün Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təşkilatı kimi mötəbər təşkilatların tamhüquqlu üzvüdür. Azərbaycan Avropa İttifaqının həyata keçirdiyi
“Şərq tərəfdaşlığı” layihəsi çərçivəsində Avropaya inteqrasiya prosesini uğurla davam etdirir.
Multikulturalizmin müxtəlif modelləri – ABŞ, İsveç, Avstraliya, Kanada modelləri olmasına
baxmayaraq, Azərbaycanın dünyaya təqdim etdiyi model mütərəqqi dövlətlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır
və nümunə kimi tətbiq edilməkdədir. Bu model tarixi köklərə bağlı olduğu üçün daha dayanıqlıdır. ABŞın Yuta və Oreqon ştatlarının senat və nümayəndələr palataları tərəfindən Azərbaycanın tolerantlıq
modelini təqdir edən geniş bəyannamənin qəbul olunması buna bariz nümunədir.

