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➢ Media multikulturalizmin təbliğatçısı və təşviqatçısıdır // Paralel.- 2018.- 19 iyul.- № 126.- 

S. 10. 
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➢ Üç səmavi dinin qovuşduğu məkan: Azərbaycan dünyanın multikulturalizm, tolerantlıq, 

dözümlülük, humanizm və qarşılıqlı əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilib // Paralel.- 2018.- 24 aprel.- 

№ 72.- S. 10. 

➢ Azərbaycan öz humanist və multikultral dəyərləri ilə dünyaya nümunədir: mədəniyyətin ən 

mühüm şərtlərindən biri də, mədəni müxtəliflik və ona hörmətlə yanaşmadır // Paralel.- 2018.- 
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➢ Azərbaycan multikulturalizm və tolerantlıq fəlsəfəsinin əsasıdır: ölkəmizdə insanların milli-

mənəvi və dini dəyərlərinə çox böyük önəm verilir // Paralel.- 2018.- 18 aprel.- № 68.- S. 10. 

➢ Xalqların milli kimliyi onun folklorunda təcəssüm olunur: Bərabərlik və əməkdaşlıq prinsipi 

"etnik intibah"ın əsas meyarıdır // Paralel.- 2018.- 17 aprel.- № 67.- S. 10. 

➢ Multikulturalizmin Azərbaycan modeli fərqli insanların birgəyaşayış formasını təbliğ 
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➢ Milli-etnik münaqişələr multikulturalizmin düşmənidir: daxili siyasi münaqişələrin böyük 

əksəriyyəti etnosların status uğrunda mübarizələri ilə bağlı olur // Paralel.- 2018.- 17-19 mart.- 

№ 51.- S. 10. 

➢ Dini maarifləndirmə radikalizmə və ekstremizmə qarşı əsas vasitədir: Azərbaycan 

cəmiyyəti radikal düşüncəli qrupları dəstəkləmir, əksinə məscidlərimizdə vəhdət namazı qılınır 

// Paralel.- 2018.-16 mart.- № 50.- S. 10. 

➢ Tolerantlıq bir avropalının hüquqi vəzifəsidirsə, azərbaycanlı üçün mənəvi tələbat və 

mədəni normadır // Paralel.- 2018.- 14 mart.- № 48.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda əlli mindən çox avar yaşayır: avarlar ölkəmizin ərazisində çox qədim 

zamanlardan məskunlaşıb və heç vaxt separatçılıq çağırışlarına qoşulmayıblar // Paralel.- 2018.- 

10-12 mart.- № 46.- S. 10. 

➢ Azərbaycan dini müxtəliflik baxımından çox zəngindir: "İslam dini bizi heç vaxt işğalçılığa, 

qəsbkarlığa sövq etməyib. Biz sülhsevər millətik" // Paralel.- 2018.- 8-9 mart.- № 45.- S. 10. 

➢ Azərbaycançılıq müxtəlif mədəniyyətlərə qucaq açan bir siyasətdir, ideologiyadır, həyat 

tərzidir: "Dövlət-din münasibətlərinin nadir modeli Azərbaycan Respublikasında öz əksini 

tapıb" // Paralel.- 2018.- 7 mart.- № 44.- S. 10. 

➢ Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm ideyalarının dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyi 

ölkədir: müasir dünyamız millətçilik, ekstremizm və ksenofobiyanın ən müxtəlif 

təzahürlərindən əziyyət çəkir // Paralel.- 2018.- 6 mart.- № 43.- S. 10. 

➢ Novruz, N. Tolerantlığa söykənən real dini siyasət / N. Novruz // Mövqe.- 2018.- 6 mart.- № 
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özünü azərbaycanlı hiss edirsə, o, azərbaycanlı sayıla bilər" / E. Bayramlı // Kaspi.- 2018.- 6 

mart.- № 43.- S. 6. 

➢ Vahidqızı, Ülviyyə. Dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi / 

Ü. Vahidqızı // Xalq qəzeti.- 2018.- 4 mart.- № 50.- S. 6. 

➢ Azərbaycanda milli və dini azlıqlara bərabərhüquqlu vətəndaş kimi yanaşılır: Hökümət 

"Regional dillərin və ya azsaylı xalqların dillərinin Avropa Xartiyası"nın prinsiplərini daim 

diqqət mərkəzində saxlayır // Paralel.- 2018.- 3-5 mart.- № 42.- S. 10. 

➢ Tolerantlığın və multikulturalizmin təbliğində medianın rolu: Azərbaycandakı tolerantlıq və 

multikultralizm dünya mətbuatının gündəmində // Paralel.- 2018.- 2 mart.- № 41.- S. 10. 

➢ Azadi, Sevinc. Dini və milli tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan / S. Azadi // İki sahil.- 2018.- 2 

mart.- № 41.- S. 11. 

➢ Ədilzadə, Ədil. Tarixə hörmət, vətənə sevgi, elmə maraq - Azərbaycançılıq ideologiyası / Ə. 

Ədilzadə // Ədalət.- 2018.- 1 mart.- № 40.- S. 5. 

➢ Azərbaycanda multikulturalizm məktəblərinin təşkili ciddi marağa səbəb olub: Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi planetimizin hər yerində multikulturalizmin və 

tolerantlığın qorunmasına çalışır // Paralel.- 2018.- 28 fevral.- № 39.- S. 10. 

➢ Cəfərov, İbrahim. Azərbaycançılıq ölkəmizdə başlıca düşüncə tərzidir / İ. Cəfərov // 525-ci 

qəzet.- 2018.- 28 fevral.- № 39.- S. 6. 

➢ Vahidoğlu, Orxan. Dini və milli tolerantlıq bəşəri dəyərlərdir / O. Vahidoğlu // İki sahil.- 2018.- 

28 fevral.- № 39.- S. 19. 

➢ Qurbanov, Habil. Multikulturalizmin insan hüquq və azadlıqları sistemində yeri / H. Qurbanov 

// AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Elmi əsərlər.- 2018. - № 2.- S. 168-173. 

➢ Qasımova, Nərminə. Multikulturalizm tolerantlığın təcəssümü kimi / N. Qasımova // AMEA 

Fəlsəfə İnstitutu. Elmi əsərlər.- 2018.- № 2.- S. 235-241. 

➢ Tolerantlıq müxtəliflikdə harmoniyadır: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqlarının 

müdafiəsi ölkənin siyasi sabitliyinin təminatı və xarici siyasətin prioritet vəzifələrindən biridir // 

Paralel.- 2018.- 24-26 fevral.- № 37.- S. 10. 
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tolerantlıq mühitinin formalaşması və inkişafı Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır / 

S. Bayramova // Səs.- 2018.- 24 fevral.- № 37.- S. 13. 

➢ İslam həmrəyliyi iki milyarda yaxın insanı birləşdirməyə cəhddir // Paralel.- 2018.- 20 

fevral.- № 33.- S. 10. 

➢ Quliyev, Namiq. Azərbaycançılıq ideyasının təbliği... / N. Quliyev // Bakı Xəbər.- 2018.- 17/18 

fevral.- № 32.- S. 13. 

➢ Eyyubov, Emil. Azərbaycan etnosları: Nic kəndinin udinləri / E. Eyyubov // Azad Azərbaycan.- 

2018.- 17 fevral.- № 26.- S. 4. 

➢ Azərbaycan tarixən polietnik və müxtəlif dinli ölkə olub: ölkəmiz multikulturalizmi dövlət 

siyasəti kimi qəbul edən nadir dövlətlərdən biridir // Paralel.- 2018.- 14 fevral.- № 29.- S. 10. 

➢ İslamda təbliğ edilən "səbr" multikulturalizmin açarıdır: tolerantlıq tərbiyə üsulu və 

problem həll etmə texnikasıdır, öyrənməyi sürətləndirən motivdir // Paralel.- 2018.- 13 fevral.- 

№ 28.- S. 10. 

➢ Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin birgəyaşayışı olmadan mövcud ola 

bilməz: Avropa dövlətləri fərqli mədəniyyət və din daşıyıcılarını Qərb cəmiyyətinə 

assimilyasiya etməyə çalışırlar // Paralel.- 2018.- 7 fevral.- № 24.- S. 10. 

➢ Tolerantlıq cəmiyyətin inkişafı üçün ilkin şərtlərdən biridir: Azərbaycanın tolerantlıq 

modeli bu gün bütün dövlətlərə nümunə kimi təqdim olunur // Paralel.- 2018.- 9 fevral.- № 26.- 

S. 10. 

➢ Multikulturalizm fərqli mədəniyyətlərin birgə yaşayış tərzidir: multikulturalizm çoxsaylı 

mədəni və fiziki elementləri özündə ehtiva edərək dünyanın rəngarəngləşməsini təmin edir // 

Paralel. - 2018.- 8 fevral.- № 25.- S. 10. 

➢ Azərbaycan özünün etnoqrafik rəngarəngliyi ilə seçilən ölkədir: ölkəmizin ərazisində 30-

dan çox azsaylı xalqın və etnik qrupların nümayəndələri yaşayır // Paralel.- 2018.- 6 fevral.- № 

23. - S. 10. 

➢ Milli azlıqlara dövlət tərəfindən dəstək göstərilib ki, onlar öz fəaliyyətlərini inkişaf etdirə 

bilsinlər: multikulturalizm və tolerantlıq milli kimliyindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq 

Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarının gündəlik həyat tərzidir // Paralel.- 2018.- 3-5 fevral.- № 

22.- S. 10. 

➢ Əlacsız mühacirlərə qarşı Qərb Aqresyası və Azərbaycan multikulturalizmi: Azərbaycanda 

çoxmillətlilik timsalında azərbaycançılıq ideologiyası uğurlu formada öz təcəssümünü tapıb // 

Paralel.- 2018.- 2 fevral.- № 21.- S. 10. 

➢ Radikalizm və terrorizm tolerantlıq və multikulturalizmin antonimidir: Azərbaycanın 

zəngin multikultural ənənələri ölkədaxilində və beynəlxalq aləmdə yüksək səviyyədə təbliğ edilir 

// Paralel.- 2018.- 1 fevral.- № 20.- S. 10. 

➢ Rəcəbova, Möhtərəm. Multikulturalizm bizim həyat tərzimizdir: "Multikulturalizm: 

beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan nümunəsi" kitabının gürcü dilində nəşri xalqlarımızın tarixi 

dostluq ənənələrinə söykənir / M. Rəcəbova // Respublika.- 2018.- 31 yanvar.- № 22.- S. 4. 

➢ İslam bütün səmavi dinlər arasında ən mükəmməl şəkildə tolerantlığı və dözümlülüyü 

ehtiva edən dindir: Azərbaycan hökuməti dini vəziyyəti daim nəzarətdə saxlamaq, qarşıdurma 

meyillərinin qarşısını almaq, sağlam dini maarifləndirmə işinə xüsusi önəm verir // Paralel.- 

2018.- 31 yanvar.- № 19.- S. 10. 

➢ Azsaylı xalqların mədəniyyəti də Azərbaycan dövlətinin sərvətidir: Azərbaycanda yaşayan 

onlarla etnik-dini birliklərin qarşılıqlı münasibəti və mədəniyyəti - folklor, dialekt, adət, məişət 

tərzi, inam sistemi və s. müxtəlifliyin vəhdətini formalaşdırıb // Paralel.- 2018.- 30 yanvar.- № 

18.- S. 10. 

➢ Fərhadov, Əli. Aida İmanquliyevanın yaradıcılığında dinlər və mədəniyyətlərarası harmoniya / 

Ə. Fərhadov // Dövlət və din.- 2018.- № 1.- S. 60-67. 

➢ Kərimov, Əyyub. Tolerantlıq müasir Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi 

kontekstində / Ə. Kərimov // AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Elmi əsərlər.- 2018.- № 1.- S. 23-30. 

http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_1069.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_1069.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_1069.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_829.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_829.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_802.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_802.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_801.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_801.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_717.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_717.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_705.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_705.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_705.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_596.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_596.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_596.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_643.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_643.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_643.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_609.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_609.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_609.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_562.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_562.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_562.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_543.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_543.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_543.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_543.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_531.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_531.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_531.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_510.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_510.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_510.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_489.pdf
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_489.pdf
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_489.pdf
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_484.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_484.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_484.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_484.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_474.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_474.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_474.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_474.htm
http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2018_109.pdf
http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2018_109.pdf
http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2018_763.pdf
http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2018_763.pdf


 

Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджанский 

мультикультурализм 

 

33 
 

➢ Əhmədov, Elçin. Azərbaycan - mədəniyyətlərarası dialoq ölkəsi kimi / E. Əhmədov // AMEA 

Fəlsəfə İnstitutu. Elmi əsərlər.- 2018.- № 1.- S. 71-77 

➢ Dini, milli və mədəni dözümsüzlük Avropanın əsas problemlərindən biri olaraq 

qalmaqdadır: islama görə, tolerantlıq güclü qarşısında dözümlülük nümayş etdirmək deyil, 

əksinə, özündən zəifə, yaxud bərabər olana eyni cür münasibəti bəsləməyi bacarmaqdır // 

Paralel.- 2018.- 27-29 yanvar.- № 17.- S. 10. 

➢ Dini tolerantlıq Azərbaycanda birgə yaşamaq mədəniyyətidir: Prezidenti İlham Əliyevin 

şəxsi təşəbbüsü ilə hər iki ildən bir Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 

keçirilir // Paralel.- 2018.- 26 yanvar.- № 16.- S. 10. 

➢ Azərbaycan xalqının düşüncəsi heç zaman nifrət üstündə qurulmayıb: ölkəmizdə bütün 

dinlərin nümayəndələri öz dini ayinlərini azad şəkildə icra edir, qarşılıqlı hörmət və anlaşma, 

sülh şəraitində birgə yaşayırlar // Paralel.- 2018.- 25 yanvar.- № 15.- S. 10. 

➢ İnsan haqqlarına hörmətlə yanaşılmayan cəmiyyətdə tolerant mühit ola 

bilməz: "Azərbaycan üç müxtəlif dinin dinc yanaşı yaşadığı nadir bir ölkə və dini dözümlülük 

baxımından sabit cəmiyyətdir" // Paralel.- 2018.- 24 yanvar.- № 14.- S. 10. 

➢ Avropa məkanında tolerantlığın tarixi ənənələri mövcud olmayıb: Azərbaycan dövlətinin 

tolerantlıq və multikulturalizm sahəsində apardığı uğurlu siyasət dünya birliyinə nümunə ola 

bilər // Paralel.- 2018.- 23 yanvar.- № 13.- S. 10. 

➢ Dünyanın ən böyük problemi yad mədəniyyətlərə qarşı dözümsüzlükdür: multikulturalizm 

müxtəlif mədəniyyətlərin paralel yaşamasını qəbul edən tolerant cəmiyyətin başlıca 

xüsusiyyətdir // Paralel.- 2018.- 20-22 yanvar.- № 12.- S. 10. 

➢ Multikultural dəyərlər olmasaydı, böyük bəşər mədəniyyəti də olmazdı: müxtəlif 

mədəniyyətlərə tolerant yanaşma vahid siyasi-inzibati coğrafiyanı təmsil edən tərəflərin hamısı 

üçün faydalıdır // Paralel.- 2018.- 19 yanvar.- S. 10. 

➢ Missionerlər ölkəmizdəki tolerant mühitdən sui-istifadə etməyə çalışıblar: Azərbaycan 

cəmiyyəti və hökuməti ölkəmizdə mövcud olan multikultural dəyərləri qoruyub saxlayır və 

inkişafına şərait yaradır // Paralel.- 2018.- 18 yanvar.- № 10.- S. 10. 

➢ Sərdarova, İradə. Multikulturalizm Azərbaycan dövlətinin həyat tərzinə çevrilib / İ. Sərdarova 

// Olaylar.- 2018.- 17 yanvar.- № 9.- S. 9. 

➢ Azərbaycanda İslama qaydış milli tolerantlığı stimullaşdırıb: müstəqillik illərində 

Azərbaycanda Bakı İslam Universiteti kimi böyük tədris ocağı açılıb // Paralel.- 2018.- 17 

yanvar.- № 9.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda bütün dinlər bir ailə kimi yaşayır və inkişaf edir: xristianlıq ölkəmizdə 

özünün pravoslavlıq, katoliklik və protestantlıq qolları, habelə müxtəlif sektant icmaları ilə 

təmsil olunur // Paralel.- 2018.- 16 yanvar.- № 8.- S. 10. 

➢ "Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi və dövlət siyasətidir": Azərbaycan 

multikulturalizminin davamlı öyrənilməsi və dünyada təbliği bəşəriyyətin sülh çağırışına bir 

tövhədir // Paralel. - 2018.- 13-15 yanvar.- № 7.- S. 10. 

➢ İndiki mərhələdə bəşəriyyəti yalnız tolerantlıq və multikulturalizm xilas edə 

bilər: "Dünyada toqquşamalara, çarpışmalara səbəb mədəniyyətlər, yaxud sivilizasiyalar 

olacaq" // Paralel.- 2018.- 12 yanvar.- № 6.- S. 10. 

➢ Vəliyev, Ziya. Azərbaycan multikulturalizm mərkəzidir: tolerantlığın nəticəsidir ki, ölkəmizdə 

heç vaxt məzhəblərarası, təriqətlərarası qarşıdurmalar olmayıb / Z. Vəliyev // Şərq.- 2018.- 12 

yanvar.- № 6.- S. 12. 

➢ Azərbaycanda milli dözümlülük Böyük İpək yolu dövründən zəmanəmizə qədər mövcud 

olan yaşam tərzidir: Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan xalqı əsrlər boyu öz milli mənəvi 

dəyərlərini qoruyub və İslami dəyərlər də, bu dəyərlərin tərkib hissəsidir" // Paralel.- 2018.- 10 

yanvar.- № 4.- S. 6. 

➢ Quliyeva, Səkinə. Azərbaycan multikulturalizmin ən mükəmməl modelinə malikdir / S. 

Quliyeva // Azərbaycan.- 2018.- 10 yanvar.- № 5.- S. 5. 

http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2018_764.pdf
http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2018_764.pdf
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_450.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_450.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_450.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_450.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_425.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_425.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_425.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_381.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_381.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_381.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_371.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_371.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_371.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_350.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_350.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_350.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_314.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_314.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_314.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_266.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_266.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_266.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_246.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_246.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_246.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_219.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_219.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_222.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_222.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_222.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_223.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_223.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_223.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_166.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_166.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_166.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_119.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_119.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_119.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_154.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_154.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_154.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_84.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_84.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_84.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_84.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_89.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_89.htm


 

Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджанский 

мультикультурализм 

 

34 
 

➢ Şirinova, Rahu. Multikultural dəyərlər və Azərbaycan / R. Şirinova // Palitra.- 2018.- 9 yanvar.- 

№ 3.- S. 6. 

➢ Dağ yəhudilərini Azərbaycanın tolerant ölkə olması özünə cəlb edib: onlar ölkəmizin siyasi, 

iqtisadi, mədəni həyatında yaxından iştirak edirlər // Paralel.- 2018.- 9 yanvar.- № 3.- S. 9. 

➢ Beynəlxalq humanitar forumlar ölkəmizdəki tolerantlığın təbliği üçün bir 

fürsətdir: Azərbaycan artıq multikulturalizm məkanı kimi mədəniyyətlərin, dinlərin 

müxtəlifliyini yaşadan və inkişaf etdirən unikal ölkəyə çevrilib // Paralel.- 2018.- 6-8 yanvar.- № 

2.- S. 10. 

➢ Əhmədov, Elçin. Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi / E. Əhmədov // Xalq qəzeti.- 2018.- 7 

yanvar.- № 3.- S. 5. 

➢ Avropa tolerantlığa yox, terrora dəstək verir...: Kamal Abdulla: "2017-ci ildə Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi öz fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələri ilə 

multikulturalizm sahəsində çox böyük işlər görüb" // Paralel.- 2018.- 5 yanvar.- № 1.- S. 10. 

➢ Məmmədov, Səbuhi. Mehriban Əliyeva: Hər bir cəmiyyətin gücü onun dini və milli 

müxtəlifliyindədir / S. Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- № 291.- S. 3. 

➢ Həbibbəyli, Ərəstü. Multikultural dəyərlərin formalaşmasında "özgə" anlayışı / Ə. Həbibbəyli 

// Strateji təhlil.- 2017.- № 3/4.- S. 9-18. 

➢ Quliyev, Samir. Beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alınmasında "Azərbaycan 

multikulturalizmi" modelinin əhəmiyyəti və imkanları / S. Quliyev // Strateji təhlil.- 2017.- № 

3/4.- S. 107-132. 

➢ Nadirova, Günay. Multikultural cəmiyyətin formalaşması, inkişafı və ədəbiyyatda inikası / G. 

Nadirova // Poetika.izm.- 2017.- № 3.- S. 198-204. 

➢ Rəhimzadə, Vüqar. Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və təşviqində medianın rolu / V. 

Rəhimzadə // Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə.- 2017.- № 4.- S. 181-186. 

➢ Ağayev, Yusif. Mədəniyyətlərarası dialoq prosesinin təmin olunması problemi: Şərq və Qərb 

intibah mədəniyyətləri əsasında / Y. Ağayev // Dövlət idarəçiliyi.- 2017.- № 4.- S. 249-258. 

➢ Süleymanova, Günay. Azərbaycançılıq azərbaycanlıların milli ideologiyası kimi / G. 

Süleymanova // AMEA Fəlsəfə İnstitutu Elmi əsərləri.- 2017.- № 2.- S. 67-72. 

➢ Cəbrayılova, Günəş. Çoxkonfessiyalı cəmiyyətdə tolerant tərbiyə / G. Cəbrayılova // 

Mədəniyyət.az.- 2017.- 11/12.- S. 60-62. 

➢ Мамедов, Заур Алирза оглу. Религиозно-нравственные ценности и развитие 

Азербайджанского государства / З. А. Мамедов, И. М. Алиев // Qanun.- 2017.- № 12.- С. 

11-15. 

➢ Azərbaycan xalqının digər mədəniyyətlərə dözümlü münasibəti onun 

mentalitetindəndir: Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkanda yerləşməklə 

dinlər və sivilizasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb // Paralel.- 2017.- 30 dekabr.- № 233.- 

S. 10. 

➢ Bütün etnik və dini azlıqlar Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır: ümummilli 

lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə milli azlıqların ədəbiyyat, mədəniyyət, dil, tarix, adət-

ənənələrin və s. qorunub saxlanmasına, inkişaf etdirilməsinə qanuni zəmin yaradılıb // Paralel.- 

2017.- 29 dekabr.- № 232.- S. 10. 

➢ Qələndərli, Nurlan. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan layihələr dünyada 

tolerantlıq ənənələrinin və multikultural dəyərlərin təbliği baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb 

edir / N. Qələndərli // Yeni Azərbaycan.- 2017.- 29 dekabr.- № 240.- S. 3. 

➢ Qarayeva, Lamiyə. Çoxmədəniyyətliliyin və tolerantlığın Azərbaycanda tarixi ənənələri 

mövcuddur / L. Qarayeva // Azərbaycan.- 2017.- 29 dekabr.- № 289.- S. 6. 

➢ Multikulturalizm radikalizmə qarşı mubarizənin bir üsuludur: müxtəlif etno-mədəni 

qrupların və dini konfessiyaların birgə yaşadığı ölkəmizdə multikulturalizm siyasətinin banisi 

ümummilli lider Heydər Əliyevdir // Paralel. - 2017.- 28 dekabr. - № 231. - S. 10. 

➢ Ələddinqızı, Nəzakət. Çoxkonfessiyalı və çoxmillətli Azərbaycan ənənələrinə sadiqdir: 

mehriban xanım Əliyeva:”Bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər mehriban 
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qonşuluq, qarşılıqlı hörmət və dostluq əsasında qurulur” / N. Ələddinqızı // Səs.- 2017.- 28 

dekabr.- № 239.- S. 4. 

➢ Məmmədrəhimov, Azər. Multikulturalizm və Azərbaycan iqtisadiyyatı / A. Məmmədrəhimov 

// Mövqe.- 2017.- 26 dekabr.- № 238.- S. 6. 

➢ Dünyanın 17 aparıcı universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi" fənni tədris 

edilir: İsveçin Malmö Universitetinin qafqazşünaslıq bölməsində Azərbaycanın 

multikulturalizm modeli ilə bağlı dərslərə başlanılıb // Paralel.- 2017.- 26 dekabr.- № 230.- S. 

10. 

➢ Yüzbaşova, Ləman. Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılıb / L. 

Yüzbaşova // Xalq qəzeti.- 2017.- 26 dekabr.- № 286.- S. 14. 

➢ Azərbaycançılıq Azərbaycanın ərazisində yaşayan xalqların həmrəyliyi ilə 

məhdudlaşmır: Azərbaycan hökuməti dini konfessiyalar arasında qarşılıqlı hörmətə söykənən 

münasibətlər formalaşdırmağa nail olub // Paralel.- 2017.- 22 dekabr.- № 228.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda tolerantlığın möhkəm və zəngin ənənələri, dərin tarixi keçmişi 

var: ölkəmizdə dini-mənəvi irsə ehtiram, müxtəlif mədəniyyətlərin dialoqu, tolerantlıq ənənələri 

olduqca yüksək səviyyədədir // Paralel.- 2017.- 20 dekabr.- № 226.- S. 10. 

➢ Əhmədov, Taleh. Multikulturalizm və etika / T. Əhmədov // İki sahil.- 2017.- 20 dekabr.- № 

233.- S. 13. 

➢ İslam dini tolerantlığın təməl prinsiplərini dəstəkləyir: Qərbin dözümlülük məfhumunu daha 

çox hallandıran dairələri bu prinsipləri pozanlar arasında ilk sıradadırlar // Paralel.- 2017.- 19 

dekabr.- № 225.- S. 10. 

➢ Azərbaycan dinlərin və mədəniyyətlərin qovşağıdır: çoxmillətli, müxtəlif dinlərin 

nümayəndələrinin yaşadığı ölkələrdə dini və etnik tolerantlıq ictimai stabilliyi təmin edir // 

Paralel.- 2017.- 16-18 dekabr.- № 224.- S. 10. 

➢ Həsənova, Samirə. Gəncə multikulturalizmi əyani nümayiş etdirən şəhərdir / S. Həsənova // 

Xalq qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- № 278.- S. 10. 

➢ İslam həmrəyliyi tolerantlğın və multikulturalizmin bir təzahürüdür: etnik mədəni 

müxtəlifliyin günümüzədək qorunub saxlanmasında Azərbaycan xalqına xas olan humanizm və 

çoxmillətlilik dəyərlərinin müstəsna rolu var // Paralel.- 2017.- 15 dekabr.- № 223.- S. 10. 

➢ Dözümlülük dünyanın ən çox ehtiyac duyduğu dəyərdir: "Sürətlə inkişaf edən ölkədə 

çoxmədəniyyətliliyin və tolerantlığın qorunub // Paralel.- 2017.- 14 dekabr.- № 222.- S. 10. 

➢ Fərəcova, Zöhrə. Azərbaycan dünyada mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfə verir / Z. 

Fərəcova // Azərbaycan.- 2017.- 14 dekabr.- № 276.- S. 6. 

➢ Ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun tolerantlıq Heydər Əliyevin xidmətləri 

sayəsində qurulub: Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu 

milli-mədəni rəngarənglik mühitini formalaşdırıb // Paralel.- 2017.- 13 dekabr.- № 221.- S. 10. 

➢ "Multikulturalizm Azərbaycan xalqının qanında, canında, dilində, 

ruhundadır": ölkəmizdə hər kəs öz dini etiqadını və əqidəsini sərbəst ifadə etmək hüququna 

malikdir // Paralel.- 2017.- 12 dekabr.- № 220.- S. 10. 

➢ Mirzəyeva, Aytən. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunda tolerantlıq və 

multikultural dəyərlər / A. Mirzəyeva // Xalq qəzeti.- 2017.- 10 dekabr.- № 273.- S. 5. 

➢ Din və dövlət münasibətləri milli maraqlar kontekstində // Ədalət.- 2017.- 9 dekabr.- № 226.- 

S. 6. 

➢ Multikulturalizm və tolerantlıq ölkəmizin müsbət imicini tamamlayır: Azərbaycanda 

müxtəlif millətlər, o cümlədən yəhudilər, xristianlar, hətta ermənilər heç bir problem olmadan 

rahat şəkildə yaşayırlar // Paralel.- 2017.- 7 dekabr.- № 217.- S. 10. 

➢ Misirin "Əl-Şuruq" qəzeti: "Azərbaycanda sünni və şiələr vəhdət namazında" // 525-ci qəzet.- 

2017.- 6 dekabr.- № 223.- S. 3. 

➢ Azərbaycan QHT-ləri multikulturalizmi böyük həvəslə təbliğ edir: ölkəmizdə tolerantlığın 

və multikulturalizmin akriv dəstəkçisi Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasıdır // Paralel.- 2017.- 5 dekabr.- № 216.- S. 10. 
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➢ Əliyeva, İradə. “Bakı prosesi” sülh və əməkdaşlığı möhkəmləndirən qlobal platformadır: 

[Mədəniyyətlərarası dialoq: həmrəyliyin səsi] / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2017.- 3 dekabr.- № 

267.- S. 4. 

➢ Azərbaycanda tarixi ənənəyə söykənən uzunəsrlik tolerantlıq mühiti formalaşıb: tolerant 

cəmiyyətdə multikulturalizm mədəniyyətlərin qarşılıqlı surətdə zənginləşməsinə, xalqları 

birləşdirən mədəniyyətin formalaşmasına səbəb olur // Paralel.- 2017.- 2-4 dekabr.- № 215.- S. 

10. 

➢ Multikulturalizm xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlər sisteminin bir 

elementidir: Azərbaycan əhalisinin etnik, irqi və dini müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, onların 

hamısının hüquq və azadlıqlarına hörmət bəslənilir // Paralel.- 2017.- 1 dekabr.- № 214.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən 

biridir: İlham Əliyev: "Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi, dövlət siyasətidir və 

alternativi yoxdur" // Paralel.- 2017.- 29 noyabr.- № 213.- S. 10. 

➢ "Azərbaycan multikulturalizm modeli: etnomədəni müxtəliflik": bu mövzuda beynəlxalq 

konfransda maraqlı məruzələr dinlənilib // İki sahil.- 2017.- 29 noyabr.- № 218.- S. 19. 

➢ İsmayılbəyli, Süleyman. Azərbaycançılıq ideologiyası dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən 

biri kimi: günümüzdə soydaşlarımızın bu ideologiya ətrafında birləşməsi daha çox zərurətə 

çevrilib / S. İsmayılbəyli // Olaylar.- 2017.- 28 noyabr.- № 448.- S. 10. 

➢ Kamalqızı, Rəfiqə. Azərbaycanda dini və milli tolerantlıq dünya üçün nümunəyə çevrilib / R. 

Kamalqızı // Səs.- 2017.- 28 noyabr.- № 217.- S. 13. 

➢ Multikultralizm Azərbaycan xalqının minillik mentalitetinin məhsuludur: çoxmillətlilik və 

onun yaratdığı çoxmədəniyyətlilik özündə dünyanın dərk olunmasını ehtiva edir // Paralel.- 

2017.- 28 noyabr.- № 212.- S. 10. 

➢ Multikultiralizm Azərbaycanda dövlət siyasətinin bir hissəsidir: Prezident İlham 

Əliyev:"Azərbaycan bütün dövrlərdə sülh, əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma məkanı olub və biz bu 

ənənələri yaşadırıq" // Paralel.- 2017.- 25-27 noyabr.- № 211.- S. 10. 

➢ Niftəliyev, Bayram. Multikulturalizmin mükəmməl nümunəsi / B. Niftəliyev // Azərbaycan.- 

2017.- 26 noyabr.- № 261.- S. 4. 

➢ Tağıyev, Tural. Azərbaycan tərəqqi, tolerantlıq mayakına çevrilib: Zamir İsayev: "Azərbaycan 

dövləti əhalisinin çoxmillətli olmasını özünün tarixi naliyyəti hesab edir" / T. Tağıyev // Palitra.- 

2017.- 25 noyabr.- № 216.- S. 10. 

➢ Azərbaycan çox qədimdən ən müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin vətəni olub: Prezident 

İlham Əliyev: "Müstəqillik illərində Azərbaycan xalqının mənəvi potensialı daha da zənginləşib, 

milli mədəniyyət və incəsənət, azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında inkişaf edib" // Paralel.- 

2017.- 24 noyabr.- № 210.- S. 10. 

➢ Azərbaycnda tolerantlıq və multikultural dəyərlər tarixən mövcud olub: multikulturalizmin 

və tolerantlığın mövcud olmadığı ölkədə demokratiya, demokratiyanın olmadığı bir dövlətdə isə 

tolerantlıq və multikultural dəyərlər ola bilməz // Paralel.- 2017.- 23 noyabr.- № 209.- S. 10. 

➢ Azərbaycançılıq multikulturalizmi stimullaşdıran bir dəyərdir: "Azərbaycanın dilini, 

mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq" // Paralel.- 2017.- 22 

noyabr.- № 208.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda bütün millətlər, xalqlar və dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi 

yaşayır: bəzi Avropa ölkələri hesab edirlər ki, tolerantlıq və multikulturalizm tam iflasa uğrayıb, 

onu xilas etmək mümkün deyil // Paralel.- 2017.- 21 noyabr.- № 207.- S. 10. 

➢ Fərəcova, Zöhrə. Dini dəyərlərə ehtiram nümunəsi / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2017.- 19 

noyabr.- № 255.- S. 7. 

➢ Quliyev, Yusif. Azərbaycanda multikulturalizm modeli / Y. Quliyev // Palitra.- 2017.- 18 

noyabr.- № 211.- S. 15. 

➢ Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovşağı olub: Multikulturalizmin Azərbaycan 

modeli bir çox dünya dövlətləri tərəfində nümunəvi model kimi qəbul olunur // Paralel.- 2017.- 

18-20 noyabr.- № 206.- S. 10. 
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uğurla icra olunur // Paralel.- 2017.- 21-23 oktyabr.- № 188.- S. 10. 
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Dəyərlərin Təbliği Fondu ölkədə uğurla həyata keçirilən bu missiyanın istinad mərkəzlərindən 

olacaq / R. Baxşəliyev // Azərbaycan.- 2017.- 14 oktyabr.- № 225.- S. 1,7. 

➢ İslamafobiya əsası olmayan idealogiyadır: qərb dövlətlərində belə bir fikir formalaşıb ki, 

tolerantlıq və multikulturalizim iflasa uğramaq üzrədir // Paralel.- 2017.- 13 oktyabr.- № 182.- 

S. 10. 

➢ Bəşəriyyət millətçilik bəlasının toruna düşüb: Millətçilik və irqçilik instinktinin qarşısına çıxa 

biləcək yeganə güc isə tolerantlıq və multikultralizmdir // Paralel.- 2017.- 12 oktyabr.- № 181.- 

S. 10. 

➢ "Azərbaycanda hər kəs istədiyi dinə etiqad edir": Lev Spivak: "Tolerantlıq-Azərbaycan 

xalqının səciyyəvi cəhətidir və bu fikrə, yalnız obyektiv informasiyaya malik olmayan adam 

etiraz edə bilər" // Paralel.- 2017.- 11 oktyabr.- № 180.- S. 10. 

➢ Cəfərov, Vasif. Dini tolerantlıq / V. Cəfərov // Ekspress.- 2017.- 11 oktyabr.- № 182.- S. 10. 

➢ Əkbər, Zeynəb. Qloballaşan dünyada multikulturalizmin Azərbaycan modeli: "Azərbaycanda 

hər bir millətin nümayəndəsi hiss edir ki, bu dövlətin azad vətəndaşıdır" / Z. Əkbər // 525-ci 

qəzet.- 2017.- 10 oktyabr.- № 183.- S. 5. 

➢ Azərbaycanda müxtəlif dinlərə məxsus bayramlar birlikdə qeyd olunur: Şərqlə Qərbin 

ortaq dəyərlər modeli sayılan Azərbaycan, məhz bu dəyərlərin qorunduğu və inkişaf etdirildiyi 

mərkəz funksiyasını yerinə yetirir // Paralel.- 2017.- 10 oktyabr.- № 179.- S. 10. 

➢ Azərbaycan hökuməti ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə 

tənzimləyir: ölkədə dini maarifləndirmə və milli-mənəvi dəyərlərin təbliği işini daha da 

gücləndirmək məqsədilə keçrilən tədbirlər mütəmadi xarakter daşıyır // Paralel. - 2017.- 7-9 

oktyabr. - № 178. - S. 10. 

➢ Azərbaycanda onlarla milli-mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir: ölkəmizdə yaşayan 

milli azlıq və etnik qrupların mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi 

qorunur və inkişaf etdirilir // Paralel.- 2017.- 6 oktyabr.- № 177.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm Avropada iflasa uğramaqdadır: dinlərarası dialoq bütün fərqlilikləri 

qoruyaraq, səmimiyyət və anlayış daxilində ortaq məsələləri müzakirə etməkdir // Paralel.- 

2017.- 4 oktyabr.- № 175.- S. 10. 

➢ "Yüksək tolerantlıq ilk növbədə yüksək mədəniyyətin təzahürüdür": Azərbaycanın 

təşəbbüsü olan Milli Tolerantlıq Mərkəzi hamının bölüşdüyü ortaq dəyəri özündə ehtiva edir // 

Paralel.- 2017.- 3 oktyabr.- № 174.- S. 10. 

➢ Abbas, Tapdıq. "Bakı prosesi" dünyaya tolerantlıq və multukulturalizm diktə edir: Ramiz 

Mehdiyev: "... Azərbaycan üçün etnosların, dillərin və dinlərin qaynayıb-qarışması, onların sülh 

və həmrəylik şəraitində birgə yaşayışı səciyyəvi cəhətlərdir" / T. Abbas // Paralel.- 2017.- 30 

sentyabr.- № 173.- S. 4. 

➢ Xalqımızın mentaliteti multukulturalizmin hərəkətverici qüvvəsidir: Azərbaycan xalqı 

zaman-zaman müxtəlif təsirlərə, təzyiqlərə məruz qalsa da, özünəməxsus adət-ənənələrini 

qoruyub saxlamağı bacarıb // Paralel.- 2017.- 29 sentyabr.- № 172.- S. 10. 

➢ Din-dövlət münasibətləri tolerantlığı müəyyən edən əsas amillərdən biridir: II İohann 

Pavel: "Azərbaycanda dinlər arasında mövcud tolerantlıq və // Paralel.- 2017.- 28 sentyabr.- № 

171.- S. 10. 

➢ Buduq kəndində əsasən buduq dilində danışan etnik qrup yaşayır: "Buduq" Cəmiyyəti 

buduq türklərinin mərkəzi olmaqla // Paralel.- 2017.- 26 sentyabr.- № 168.- S. 10. 

➢ Quliyeva, Vəfa. Tolerantlığın məkanı Azərbaycan - qədim tarixdən müasirliyədək... / V. 

Quliyeva // Bakı Xəbər.- 2017.- 26 sentyabr.- № 170.- S. 10-11. 

➢ Əliyeva, Yeganə. Azərbaycan dünyanın tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir: Ölkə 

Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında islamofobiyanı pik 

həddinə çatdırmış Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərimizdə törətdiyi vandalizm aktlarını əsaslı 

şəkildə diqqətə çatdırdı / Y. Əliyeva // İki sahil.- 2017.- 26 sentyabr.- № 173.- S. 14. 
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➢ Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları və dinləri 

birləşdirir: multikulturalizmdən imtina fobiyaya, qarşıdurmaya, milli və dini münaqişələrə 

aparır // Paralel.- 2017.- 23-25 sentyabr.- № 167.- S. 10. 

➢ Azərbaycan multikulturalizmi bütün tarixi boyu davamlı inkişafında olub: "Azərbaycan 

multikultualizmi" fənninin bütün dünya universitetlərində tədris olunması bəşəriyyətə böyük 

töhfələr verə bilər // Paralel.- 2017.- 22 sentyabr.- № 166.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir: ölkəmiz tolerantlıq 

mühitinin təşəkkül tapmasına və eləcə də, islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük töhfələr 

verib // Paralel.- 2017.- 21 sentyabr.- № 165.- S. 10. 

➢ Azərbaycanın qədim incisi-Xınalıq kəndi Şah dağının, Şah düzünün və Şahnabat çayının 

şah əsəridir: Qrız, Buduq, Xınalıq, Haput, Əlik, Cek kəndlərinin hər birinin tarixi, maddi və 

mənəvi mədəniyyəti çox qədimdir // Paralel.- 2017.- 20 sentyabr.- № 164.- S. 10 

➢ Multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür: tolerant cəmiyyət olmadan humanizm, insanlar 

arasında qarşılıqlı anlaşma, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil // Paralel.- 2017.- 19 sentyabr.- 

№ 163.- S. 10. 

➢ Lahıc toponimi Azərbaycanda və dünyada geniş coğrafiyanı əhatə edir: "Lahıc misgərlik 

sənəti" UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib // Paralel.- 2017.- 15 

sentyabr.- № 161.- S. 10. 

➢ Son zamanlar rutul ziyalıları tərəfindən Şinaz əlifbası tərtib edilib // Paralel.- 2017.- 14 

sentyabr.- № 160.- S. 10. 

➢ Demokratik inkişaf cəmiyyəti tolerantlığa gətirib çıxarmalıdır: Avropada tolerantlıqdan 

kifayət qədər danışılmasına baxmayaraq, bu gün orada bu anlayış öz mənasını itirməyə doğru 

gedir // Paralel.- 2017.- 13 sentyabr.- № 159.- S. 10. 

➢ Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi ənənəyə 

çevrilib: Azərbaycan tolerantlığı və multikulturalizmi ölkəmizi dünyada mədəniyyətlərarası 

dialoqun bənzərsiz məkanına çevirib // Paralel.- 2017.- 12 sentyabr.- № 158.- S. 10. 

➢ Ulu Öndər multikulturalizm siyasətini demokratik inkişafın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab 

edirdi: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin mövcudluğu dönəmində "Etnikazlıqların ana 

dilində təhsil almaq hüquqları" haqqında qanunun qəbul edib // Paralel.- 2017.- 9-11 sentyabr.- 

№ 157.- S. 10. 

➢ Əliyeva, Yeganə. Multikultural dəyərlər müxtəlif fobiyaların qarşısında duran ən böyük silahdır 

/ Y. Əliyeva // İki sahil.- 2017.- 9 sentyabr.- № 162.- S. 7. 

➢ Tolerantlığın və multikulturalizmin turizmin inkişafında rolu: Azərbaycana səfər etmək 

istəyən turistlər multikultural mühitə görə heç bir təhlükədən çəkinmir // Paralel.- 2017.- 8 

sentyabr.- № 156.- S. 10. 

➢ Azsaylı xalqların və etnik qrupların kompakt yaşadıqları bölgələrdən biri də Qax 

rayonudur: tarixi mənbələrdə inqiloylar Azərbaycanın Qax və Zaqatala rayonları ərazisində 

yaşayan gürcülərin subetnik qrupu kimi təqdim olunur // Paralel.- 2017.- 7 sentyabr.- № 155.- S. 

10. 

➢ Salmanlı, Rəhman. Azərbaycan dünyada sivilizasiyalararası dialoqa töhfə verən ölkə kimi 

tanınır / R. Salmanlı // Azərbaycan.- 2017.- 27 avqust.- № 187.- S. 4. 

➢ Azərbaycan bütün İslam aləmində dünyəvi dövlətçiliyin nadir modelidir: əhalisi əsasən 

müsəlmanlardan ibarət olan Azərbaycanda digər etnik və dini qruplar, o cümlədən xristian və 

yəhudi icmaları dinc yanaşı yaşayırlar // Paralel.- 2017.- 25 avqust.- № 148.- S. 10. 

➢ Babanlı, Yusif. Amerikalı ekspert: Azərbaycanda müxtəlif konfessiyaların nümayəndələrinin 

dinc yanaşı yaşaması mədəniyyəti formalaşıb: [Beynəlxalq münasibətlər üzrə tanınmış amerikalı 

ekspert Piter Teyz AZƏRTAC-a müsahibə verib] / Y. Babanlı // Xalq qəzeti.- 2017.- 23 avqust.- 

№ 183.- S. 6. 

➢ "Multikulturalizmin dünyada bir çox ünvanları var, onlardan biri Azərbaycandır": 

"Azərbaycan intellektuallar ölkəsidir və Azərbaycan xalqı dünya humanitar fikrini 

qiymətləndirməyi bacarır" // Paralel.- 2017.- 22 avqust.- № 145.- S. 7. 
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➢ Əliyev, Əlipaşa. Azərbaycan çağdaş dünyanın nadir multikultural məkanıdır / Ə. Əliyev // Xalq 

qəzeti.- 2017.- 19 avqust.- № 180.- S. 4. 

➢ Kürdlər Azərbaycanda öz dillərini və məişətlərini qoruyub saxlaya bilib: Azərbaycanda 

yaşayan bütün azsaylı xalqlar öz ana dillərini və mədəniyyətini qoruyub inkişaf etdirirlər, o 

cümlədən kürdlər // Paralel.- 2017.- 18 avqust.- № 143. - S. 10. 

➢ Ağayev, Yusif. Tolerantlığın Azərbaycan modeli tarixi ənənəyə əsaslanır / Y. Ağayev // Xalq 

qəzeti.- 2017.- 12 avqust.- № 174.- S. 6. 

➢ Milli və dini tolerantlıq dövlət səviyyəsində dəstəklənir: Azərbaycanda mövcud olan 

tolerantlıq prinsiplərinin təşviqi və inkişafı müasir dövr üçün bir zərurətə çevrilib // Paralel.- 

2017.- 11 avqust.- № 138.- S. 10. 

➢ Pravoslav, katolik kilsələri, sinaqoqlar Azərbaycanda dövlət tərəfindən 

qorunur: Azərbaycandakı katolik kilsəsinə 300 nəfərdən çox insan gəlir, onların arasında 

azərbaycanlılar, Avropa və Cənubi Amerikadan olanlar da var // Paralel.- 2017.- 10 avqust.- № 

137.- S. 7. 

➢ Lahıclar XV əsirlərdən Azərbaycan ərazisində yaşayır: Azərbaycan hər bir etnosun öz 

varlığını qorumağa və nümayiş etdirməyə münbit şərait yaradıb // Paralel.- 2017.- 9 avqust.- № 

136.- S. 7. 

➢ Mirkişli, Tahir. Multikulturalizmin mükəmməl Azərbaycan nümunəsi: Qloballaşma şəraitində 

demokratiyanın inkişafında mədəni dəyərlərin rolu danılmazdır / T. Mirkişli // Azərbaycan.- 

2017.- 25 iyul.- № 158.- S. 3. 

➢ Ölkəmizdəki tolerantlıq və mültikulturalizm mühiti bir çox sivil dövlətlərə nümunə ola 

bilər: Azərbaycan tolerantlıq və multikultural dəyərlərə ən yüksək səviyyədə dəyər verən bir 

olkədir // Paralel.- 2017.- 20 iyul.- № 126.- S. 10. 

➢ Əliyeva, İradə. Azərbaycan dialoq və humanizm məkanına çevrilib / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 

2017.-16 iyul.- № 151.- S. 1, 6. 

➢ Multikulturalizm ölkəmizdə alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilib: Azərbaycanda 

müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühiti 

formalaşıb // Paralel.- 2017.- 11 iyul.- № 119.- S. 10. 

➢ Əliyeva, Yeganə. Azərbaycan dünyada multikulturalizmin mərkəzi sayılır: dövlətimizin başçısı 
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