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➢ Şərqlə Qərb arasında qapı olan, tolerantlıq məkanı Azərbaycan: Mehriban Əliyevanın 

təşəbbüsü olan ölkəmiz beynəlxalq humanizmə imza atır // Paralel.- 2018.- 6-8 oktyabr.- № 170.- 

S. 10. 

➢ Dinin dövlətdən ayrılması tolerantlığın ilkin inkişaf mərhələsi sayıla bilər: multikulturalizm 

Azərbaycan dövlətiin daxili siyasətinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir // Paralel. - 2018.- 4 oktyabr. 

- № 168. - S. 10. 

➢ İslam dünyaya tolerantlığı bəyan edən dindir: dini birlik şüuru etnik və milli birlik şüurundan 

daha güclü olduğundan islam yeni müsəlman sivilizasiyasının təməlində durdu // Paralel.- 2018.- 

3 oktyabr.- № 167.- S. 10. 

➢ Din-dövlət münasibətləri multikulturalizmin müəyyənedici şərtidir: İslam Azərbaycanda 

aparıcı dinə çevrildikdən sonra da, bu ərazilərdə xristianlar yaşayıblar // Paralel.- 2018.- 2 

oktyabr.- № 166.- S. 10. 

➢ Azərbaycan tolerantlığı tarixin dərinliklərindən süzülüb gəlir: Zərdüştilik dini Azərbaycan 

ərazilərində yaranıb və sonra digər ərazilərə keçib // Paralel.- 2018.- 29 sentyabr-1 oktyabr.- № 

165.- S. 10. 

➢ Tolerantlıq həm milli, həm də bəşəri məsələdir: Azərbaycandakı tolerant mühiti bu həqiqəti 

özündə əks etdirir // Paralel.- 2018.- 28 sentyabr.- № 164.- S. 10. 

➢ Multikulturalizmin Azərbaycan təcrübəsi dünyada tədqiqat obyektinə çevrilib // Paralel.- 

2018.- 27 sentyabr.- № 163.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm sivilizasiyalar arasında dialoqa zəruri imkanlar yaradır: müasir dünyada 

sivilizasiyalararası toqquşmalar və ziddiyyətlər dərinləşməkdədir // Paralel.- 2018.- 26 sentyabr.- 

№ 162.- S. 10. 

➢ Multikulturalizmin əsl mahiyyəti müxtəliflikdə harmoniya 

yaratmaqdır: multikulturalizmin inkişaf tdirilməsi dini və etnik münaqişələrin aradan 

qaldırılması, ölkələrarası sülh münasibətlərinin təmin olunması deməkdir // Paralel.- 2018.- 25 

sentyabr.- № 161.- S. 7. 

➢ Multikultural dəyərlərin Azərbaycan nümunəsi: İvanovka - özünəməxsusluğu ilə tanınan 

məşhur məskən // Paralel.- 2018.- 22-24 sentyabr.- № 160.- S. 10. 

➢ Ölkəmizdə dini tolerantlıq siyasi mədəniyyətin başlıca amillərindəndir // Paralel.- 2018.- 21 

sentyabr.- № 159.- S. 10. 

➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərləri tərəfindən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun 

yaradılması haqqında imzaladığı sərəncamla əlaqədar təşəkkür məktubu] // Xalq qəzeti.- 2018.- 

20 sentyabr.- № 210.- S. 2. 

➢ Azərbaycan tarixən tolerant və çoxkonfessiyalı unikal bir ölkə kimi tanınıb: burada 

qarşılıqlı etimad və hörmətə əsaslanan milli və dini münasibətlər mövcuddur // Paralel.- 2018.- 

20 sentyabr.- № 158.- S. 10. 

➢ Multikultralizm siyasəti qədim mədəni tarixə malikdir // Paralel.- 2018.- 19 sentyabr.- № 

157.- S. 10. 

➢ Azərbaycan multikulturalizmi dünyanı özünə cəlb edir: Xarici KİV-lər də Azərbaycan 

multikulturalizmi modelinə böyük maraq göstərirlər // Paralel.- 2018.- 18 sentyabr.- № 156.- S. 

10. 

➢ Ölkəmizdəki dinlərarası xoş münasibət dünyanın əksər ölkələrində yoxdur: Azərbaycan 

Demokratik Cümhuriyyətinin parlamentində müxtəlif xalqların nümayəndələri təmsil olunurdu 

// Paralel.- 2018.- 14 sentyabr.- № 154.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda hər bir xalqın mədəniyyətinə böyük sayğı var: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev: "Yəhudi xalqının yeni il bayramı - Roş-Ha-Şana münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edir, 

hamınıza ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm" // Paralel.- 2018.- 12 sentyabr.- № 152.- S. 

10. 
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➢ Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm ideyalarının dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyi 

ölkədir: müasir dünyamız millətçilik, ekstremizm və ksenofobiyanın ən müxtəlif 

təzahürlərindən əziyyət çəkir // Paralel.- 2018.- 11 sentyabr.- № 151.- S. 10. 

➢ Azərbaycanın yəhudi icmasına: [Yəhudi xalqının yeni il bayramı – Roş-Ha-Şana münasibətilə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təbriki. 7 sentyabr 2018-ci il] // Xalq 

qəzeti.- 2018.- 8 sentyabr.- № 200.- S. 1. 

➢ Yay və qış məktəbində iştirak edən gənclər Azərbaycanın multikulturalizm modelini 

dünyada təbliğ edirlər: Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın dünyada tanıdılması // Paralel.- 

2018.- 8-10 sentyabr.- № 150.- S. 10. 

➢ Azərbaycan multikultural yaşam tərzi: Bakıda "Milli Təhlükəsizliyə Əsas Təhdidlərdən biri-

Dini ekstremizm" mövzusunda konfrans keçirilib // Paralel.- 2018.- 7 sentyabr.- № 149.- S. 11. 

➢ Bakı Slavyan Universitetində rus dili və ədəbiyyatı kafedrasl fəaliyyət göstərir: "Bakıda rus 

dili mədəniyyət fenomeni çox dəyərli və maraqlı fenomendir" // Paralel.- 2018.- 6 sentyabr.- № 

148.- S. 10. 

➢ Azərbaycan multikulturalizmini region gəncləri arasında təbliğ etməyə ehtiyac var // 

Paralel.- 2018.- 5 sentyabr.- № 147.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm siyasəti dünyada sülhə yol aça bilər: təhlükəsiz mühiti qarşılıqlı dialoq və 

multikultural dəyərlər formalaşdırır // Paralel.- 2018.- 4 sentyabr.- № 146.- S. 10. 

➢ Ölkəmizdə 115-dən çox xalq və etnik qrup yaşayır // Paralel.- 2018.- 31 avqust.- № 145.- S. 

10. 

➢ Tolerantlığın Azərbaycan modeli: Azərbaycan dünyaya sülh mədəniyyəti təqdim edir // 

Paralel.- 2018.- 28 avqust.- № 144.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda tarix boyu etnik və dini azlıqlar sərbəst yaşayıb: İlham Əliyev: "Hesab edirəm 

ki, multikulturalizmin alternativi ksenofobiyadır" // Paralel.- 2018.- 21 avqust.- № 143.- S. 10. 

➢ Azərbaycan bütün milli azlıqların və etnosların doğma vətənidir: azsaylı xalqlar burada öz 

adət-ənənələrini qoruya və inkişaf etdirə biliblər // Paralel.- 2018.- 21 avqust.- № 143.- S. 13. 

➢ Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan–mədəniyyətlərarası dialoq məkanı: Bakı prosesi–10 / M. 

Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti.- 2018.- 21 avqust.- № 186.- S. 3. 

➢ Azərbaycanda heç vaxt irqi ayrı-seçkilik hallarına rast gəlinməyib: Çində uzun saqqallı 

insanların ictimai nəqliyyat vasitələrdən istifadəsinə qadağa qoyulub // Paralel.- 2018.- 17 

avqust.- № 142.- S. 10. 

➢ Separatizmin yaratdığı etnik münaqişələr bir sıra ölkələrin ərazi bütövlüyünə təhlükələr 

yaradır: Azərbaycanın bütün səylərinə baxmayaraq, Ermənistan münaqişənin həllində 

konstruktiv mövqe nümayiş etdirmir // Paralel.- 2018.- 14 avqust.- № 140.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi dövlətin əsas 

prioritetlərindən biridir: etnik müxtəliflik ölkəmizdə fərqli mədəniyyətlərin, dillərin 

qavranılması bacarığını artırıb, tolerantlığı formalaşdırıb // Paralel.- 2018.- 14 avqust.- № 140.- 

S. 13. 

➢ Azərbaycan Zərdüştlük dininin vətəni, Qafqazda xristianlığın ilk beşiyi, İslam dininin 

geniş yayıldığı məkandır // Paralel.- 2018.- 10 avqust.- № 139.- S. 10. 

➢ Siyasi radikalizm multikulturalizm və tolerantlıq ruhuna və fəlsəfəsinə uyğun 

deyil: Azərbaycan dini radikalizmin çiçəklənməsi üçün heç bir münbit şərait olmayan ölkələrdən 

biridir // Paralel.- 2018.- 9 avqust.- № 138.- S. 10. 

➢ Ölkəmizdə özünəməxsus "etnik intibah" ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə 

hakimiyyətə qayıdışı ilə başlayıb // Paralel.- 2018.- 9 avqust.- № 138.- S. 13. 

➢ Mədəni fərqliliklər bəşəriyyətin yaratdığı ən nadir sərvətlər: qloballaşmanın əsas prinsipi ən 

müxtəlif mədəniyyətlərin bir-birlərinə inteqrasiya yollarını tapmaq olmalıdır // Paralel.- 2018.- 

7 avqust.- № 137.- S. 10. 

➢ Dini icmaların fəaliyyəti tolerantlığı və multikulturalizmi gücləndirir: İslam dini dünyada 

öz mövqeyini, rolunu və nüfuzunu qoruyub saxlamaqdadır // Paralel.- 2018.- 4-6 avqust.- № 

136.- S. 10. 
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➢ "Azərbaycan multikulturalizmi" dərsliyi dünya təhsil sisteminə bir töhfədir: leksikona 

"Multikulturalizmin Azərbaycan modeli", "Azərbaycan multikulturalizmi" kimi terminlərin 

daxil olması ölkəmizin uğurudur // Paralel. - 2018.- 4-6 avqust. - № 136. - S. 13. 

➢ QHT-lər tolerantlığın əsas təbliğat elementlərindəndir: ölkəmizdə fəaliyyət göstərən QHT-

lər dini radikalizm və ekstremizmə qarşı mübarizənin ön sıralarında yer almalıdırlar // Paralel.- 

2018.- 2 avqust.- № 135.- S. 10. 

➢ Ölkəmizdə bütün dinlərin nümayəndələri tolerant mühitdə yaşayırlar: Azərbaycanın 

yəhudi icmaları "Soxnut", "Aqudit İsrail" və "Tşuva İsrail" kimi beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqə 

saxlayırlar // Paralel.- 2018.- 31 iyul.- № 134.- S. 10. 

➢ Xınalıqlılar Şahdağ xalqlarının bir nümayəndəsidir // Paralel.- 2018.- 28-30 iyul.- № 133.- 

S. 10. 

➢ Azsaylı xalqdar və etnik qruplar beynəlxalq təşkilatların diqqət 

mərkəzindədir: Azərbaycan dilindən, dinindən və irqindən aslı olmayaraq, bütün insanların 

hüquqları qorunur // Paralel.- 2018.- 27 iyul.- № 132.- S. 10. 

➢ Azərbaycan dövləti daim ardıcıl və düzgün milli siyasət yeridib: milli azlıqların kompakt 

yaşadığı Qusar rayonunda "Qayi bulaq", "Şahnabat", "Şahdağ", "Mel" xalq kollektivləri 

fəaliyyət göstərir // Paralel.- 2018.- 26 iyul.- № 131.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm müharibə və münaqişələrlə üzləşən dünyanı xilas edəcək yeganə çıxış 

yoludur: multikulturalizm mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsinə, xalqları birləşdirən 

mədəniyyətin formalaşmasına səbəb olur // Paralel.- 2018.- 25 iyul.- № 130.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm və təhsil - gələcəyə uğurlu mesaj // Paralel.- 2018.- 24 iyul.- № 129.- S. 10. 

➢ Folklor azsaylı xalqların mədəniyyətində xüsusi yer tutur: Azərbaycan dövləti hər zaman 

azsaylı xalqlara qayğı ilə yanaşır, onların mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin qorunub 

saxlanmasına dəstək verir // Paralel.- 2018.- 21-23 iyul.- № 128.- S. 10. 

➢ Azərbaycan "Bakı Prosesi" qlobal hərəkatının təşəbbüskarıdır: ölkəmiz dini, milli və etnik 

tolerantlıq sahəsində böyük uğurlara nail olub // Paralel.- 2018.- 20 iyul.- № 127.- S. 10. 
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➢ Xalqların mövcudluğunun əsas əlaməti onların mədəniyyətidir: multikulturalizm təbliği 

onun inkişafına təkan verən amillərdən biridir // Paralel.- 2018.- 15 may.- № 86.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda azsaylı xalqlar cəmiyyət həyatında aktiv rola malikdirlər // Paralel.- 2018.- 

12-14 may.- № 85.- S. 10. 

➢ Multikultural dəyərlər Konstitusiyamızda da öz əksini tapıb: Azərbaycan dünyada 

multikultural dəyərlərin və tolerantlığın inkişafına böyük töhvələr verir // Paralel.- 2018.- 11 

may.- № 84.- S. 10. 

➢ Dini tolerantlığın təbliğində vətəndaş cəmiyyətinin rolu güclənir: "Tolerantlıq-Azərbaycan 

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

etiraz edə bilər" // Paralel.- 2018.- 9-10 may.- № 83.- S. 10. 

➢ Bakı humanitar formların paytaxtı statusunu hələ də saxlayır: Azərbaycanın dövlət-din 

siyasəti milli maraqlar və cəmiyyətdə sabitlik üzərində köklənib // Paralel.- 2018.- 8 may.- № 

82.- S. 10. 

➢ Həsənov, Əli. Heydər Əliyev və milli dövlətçilik təlimi – azərbaycançılıq / Ə. Həsənov // Xalq 

qəzeti.- 2018.- 8 may.- № 103.- S. 3. 

➢ Azərbaycan Qafqazın ən etibarlı sabitliyə malik ölkəsidir: [Azərbaycanda mövcud olan 

dözümlülük və multikultural dəyərlərə verilən yüksək önəm barədə] // Paralel.- 2018.- 5-7 may.- 

№ 81.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda heç vaxt etniklərarası problemlər mövcud olmayıb: Quba müxtəlif xalqların 

və dinlərin birgə yaşadığı qədim mədəniyyət və təfəkkür mərkəzi kimi tanınır // Paralel.- 2018.- 

3 may.- № 79.- S. 10. 

➢ Savadsızlıq radikallığın güclənməsinə gətirib çıxaran amillərdəndir: multikulturalizm və 

tolerantlıq prinsiplərinin təşviqi və inkişafı müasir dünyamızın mövcudluğu üçün qaçılmaz 

şərtlərdən biridir // Paralel.- 2018.- 1 may.- № 77.- S. 10. 

➢ Əhmədov, Elçin. Azərbaycan milli-əxlaqi dəyərlər və azərbaycançılıq ideyası / E. Əhmədov // 

Geostrategiya.- 2018.- № 2.- S. 69-72. 

➢ Bayramzadə, Elşən. Tolerantlıq fəlsəfəsi: konseptual təhlil / E. Bayramzadə // Dövlət və din.- 

2018.- № 2.- S. 8-14. 

➢ Azərbaycan öz multikulturalizm modelini dünyaya təqdim etməkdədir: "Çoxmillətli 

Azərbaycanın bütün vətəndaşları bərabər hüquqlardan istifadə edirlər" // Paralel.- 2018.- 27 

aprel.- № 75.- S. 10. 

➢ Multikulturalizm bəşəriyyətin inkişaf fəlsəfəsidir: Azərbaycan multikulturalizmi mövcud 

dəyərlər yaradır // Paralel.- 2018.- 26 aprel.- № 74.- S. 10. 

➢ Avropada multikulturalizmin iflası ciddi müzakirə mövzusudur // Paralel.- 2018.- 25 aprel.- 

№ 73.- S. 10. 

➢ 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.- 

20 aprel.- № 70.- S. 10. 

➢ 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 

edir: İslam terrorizmin, hər hansı bir məcburiyyətin və zorakılığın əleyhinədir, ekstremizmi və 

radikalizmi rədd edir // Paralel.- 2018.- 14-16 aprel.- № 66.- S. 10. 

➢ Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin birgəyaşayışını nəzərə almadan mövcud ola 

bilməz: Multikulturalizm Azərbaycan dövlətinin milli-mənəvi, ümumbəşəri, humanist dəyərlərə 

söykənən davamlı və ardıcıl siyasətidir // Paralel.- 2018.- 13 aprel.- № 65.- S. 10. 
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➢ Pərvanə. Etnik və dini müxtəliflik Azərbaycan xalqının sərvətidir / Pərvanə // 525-ci qəzet.- 

2018.- 13 aprel.- № 65.- S. 5. 

➢ Multikulturalizm, tolerantlıq Azərbaycan xalqının qanındadır: Başqa dillərə, dinlərə və 

mədəniyyətlərə Azərbaycandakı kimi dövlət səviyyəsində qayğı göstərilməsinə nadir hallarda 

rast gəlinir // Paralel.- 2018.- 12 aprel. - № 64. - S. 10. 

➢ Dini radikalizm ümumbəşəri bəladır: Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edən insanlar 

mehriban və qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşayır // Paralel.- 2018.- 11 aprel.- № 63.- S. 10. 

➢ "Bütün insanlar azad, hüquq və ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar": Ölkəmizdə heç bir 

millət, milli və ya dini azlığın nümayəndələri ayrı-seçkiliyə məruz qalmır // Paralel.- 2018.- 10 

aprel.- № 62.- S. 10. 

➢ Xudanlı, Faiq. Mədəniyyətlərarası dialoq, plüralizm və mədəni müxtəliflik / F. Xudanlı // 

Kaspi.- 2018.- 7-9 aprel.- № 61.- S. 20-21. 

➢ Azərbaycanda ilk Rus Mədəniyyət Mərkəzi 1993-cü ildə yaradılıb: Vladimir Doroxin: 

"Azərbaycanda rus ədəbiyyatı və mədəniyyətinə maraq təbiidir və dərin köklərə malikdir" // 

Paralel.- 2018.- 7-9 aprel.- № 61.- S. 10. 

➢ "Azərbaycanda heç bir dini ayrı-seçkilik yoxdur": dini fanatizm və radikalizmə qarşı 

mübarizə həmişə hökumətin diqqət mərkəzindədir // Paralel.- 2018.- 6 aprel.- № 60.- S. 10. 

➢ Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada multikulturalizm dövlət təbliğatının deyil, dövlət 

siyasətinin elementidir: Dünyanın etnik xəritəsində udi adlı etnos təkcə Azərbaycan ərazisində 

mövcuddur // Paralel.- 2018.- 4 aprel.- № 58.- S. 10. 

➢ Ölkəmizdə azsaylı xalqların hüquqları ən yüksək səviyyədə təmin edilir: Azərbaycanda 

milli azlıqların təhsil problemlərini həlli üçün bütün gərəkən işlər görülür // Paralel.- 2018.- 3 

aprel.- № 57.- S. 10. 

➢ Mədəniyyət hər bir cəmiyyətin bənzərsizliyini, identikliyini şərtləndirir // Paralel.- 2018.- 

31 mart.- 2 aprel.- № 56.- S. 10. 

➢ Ağayeva, Nərminə. Multikulturalizmin kulturologiya üçün açdığı perspektivlər / N. Ağayeva // 

Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası.- 2018.- № 1.- S. 159-165. 

➢ Demokratik, hüquqi dövlətlərdə bütün xalqlar, hüquqca bərabərdirlər: milli azlıqlara 

mənsub şəxslər öz hüquqlarının həyata keçirməkdə və onlardan istifadə etməkdə azaddırlar // 

Paralel.- 2018.- 30 mart.- № 55.- S. 10. 

➢ Azərbaycan multikulturalizm ideyalarının bütün dünyada yayılmasının təşəbbüskarı kimi 

çıxış edir // Paralel.- 2018.- 29 mart.- № 54.- S. 10. 

➢ Başqa xalqlara, mədəniyyətlərə hörmət, azərbaycançılıq ideologiyasının ana xəttini təşkil 

edir: [Azərbaycan hökuməti multikulturalizm siyasətinin iflasa uğramadığını dünya liderlərinin 

diqqətinə çatdırmağa çalışır] // Paralel.- 2018.- 20-27 mart.- № 52.- S. 13. 

➢ 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. 
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➢ 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.- № 

43.- S. 6. 

➢ Bayramlı, Elçin. Azərbaycançılıq: İdeoloji baza, lider faktoru və konsepsiya tərkibi: "Kim 
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➢ Mədəni müxtəliflik sonda demokratiya doğurur: İslam fundamentalizminin təşviqinin 

qarşısının alınmasının bir yolu var-multikulturalizm və tolerantlıq // Paralel.- 2017.- 24 oktyabr.- 

№ 189.- S. 10. 

➢ Milli və beynəlxalq səviyyədə mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi genişlənir: ölkəmizdə 

"Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə dair Konvensiyası"nın müddəaları 

uğurla icra olunur // Paralel.- 2017.- 21-23 oktyabr.- № 188.- S. 10. 

➢ "Multikultural dəyərlərin beşiyinə xoş gəlmisiniz!": "Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət 

Mərkəzinin açılışı humanitar sahədə münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yeni 

addımdır" // Paralel.- 2017.- 20 oktyabr.- № 187.- S. 10. 

➢ Azərbaycan multikulturalizmi bir çox ölkələrin universitetlərində tədris edilir: ölkəmiz 

multikulturalizmə, həmçinin dünya mədəniyyətinə, bəşəri dəyərlərə münasibətini sərgiləməklə 

öz missiyasını yerinə yetirir // Paralel.- 2017.- 19 oktyabr.- № 186.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda ləzgi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar açılıb: Qusar 

rayonunda fəaliyyət göstərən Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının yaranmasının 25 illiyi təntənə 

ilə qeyd olunub // Paralel.- 2017.- 18 oktyabr.- № 185.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda vətəndaşların dini azadlıqları tam təmin edilib: ölkədə vicdan azadlığının 

bərqərar olması tolerantlığın və multikulturalizmin qorunub saxlanmasının əsas şərtlərindən 

biridir // Paralel.- 2017.- 17 oktyabr.- № 184.- S. 10. 

➢ Babanlı, Yusif. BMT-nin baş katibi: “Bakı prosesi” mədəniyyətlərarası dialoqun 

dəstəklənməsində əsas yer tutur / Y. Babanlı // Xalq qəzeti.- 2017.- 14 oktyabr.- № 225.- S. 6. 

➢ Cəfərov, Vasif. Azərbaycan irqi ayrı-seçkiliyə qarşı / V. Cəfərov // Ekspress.- 2017.- 14-16 

oktyabr.- № 185.- S. 10. 

➢ Azərbaycanda azsaylı xalqların mədəniyyəti durmadan inkişaf edir: dövlətimizin ardıcıl və 

məqsədyönlü milli siyasəti həyata keçirməsi nəticəsində, milli azlıqların hüquqlarının təminatı 

sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edilib // Paralel.- 2017.- 14-16 oktyabr.- № 183.- S. 10. 

➢ Baxşəliyev, Rəşad. Maarifçilik, humanizm və tolerantlıq ənənələrinin təntənəsi: mənəvi 

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. 
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➢ 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. 

➢ 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. 
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➢ 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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