
İyu lun 18-də Tür ki yə nin Bay burt şə hə rin-
də ənə nə vi “Bey nəl xalq Də də Qor qud 
Mə də niy yət və Sə nət Fes ti va lı baş la nıb. 
Fes ti val 26-cı də fə ke çi ri lir.

Əv vəl cə Bay burt da Gənc Os man mə həl-
lə si Ak şem set tin kü çə sin də yer lə şən Də də 
Qor qud mə zar-tür bə si zi ya rət edi lə rək önü-
nə ək lil qo yu lub. Son ra Tür ki yə Cüm hu riy-
yə ti nin qu ru cu su Mus ta fa Ka mal Ata tür kün 
abi də si önü nə ək lil qo yu lub. 

Təd bir Meh te ran or kest ri nin mü şa yiəti al-
tın da şə hə rin mər kə zi pros pek tin də kor tej 
yü rü şü ilə da vam edib. Ma sat yay la ğın da çı-
xış lar dan və bə dii his sə dən iba rət proq ram 
ger çək ləş di ri lib.

Fes ti va lın rəs mi açı lı şın da Bay burt Bə lə-
diy yə si nin baş qa nı Hük mü Pek mez ci, va li 
Cü neyt Ep cim, Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy-
yə si nin baş qa nı Ali nur Ak taş, Tür ki yə Bö-
yük Mil lət Məc li si nin üzv lə ri Sa dir Dur maz, 
Fe ta ni Bat tal, Gök han Zey bek, An ka ra Ha cı 
Bay ram Ve li Uni ver si te ti nin de ka nı Gül te kin 
Aken gi nin çı xış la rı din lə ni lib.

Sa dir Dur maz bil di rib ki, Bay burt mil li mə-
də niy yə tin can lı şə kil də qo run du ğu qə dim 
türk yur du dur: “Də də Qor qu dun Bay burt 
üçün xü su si ye ri var. Bay burt tək cə Də də 
Qor qud coğ ra fi  ya sı da xi lin də yer lə şən bir vi-
la yət de yil, mə kan mə na sın da Də də Qor qu-
du ya şa dan bir şə hər dir”.

Çı xış lar da diq qə tə çat dı rı lıb ki, Türk dün-
ya sı nın, xalq la rı mı zın or taq də yə ri olan Də də 
Qor qud ir si nin öy rə nil mə si gənc nəs lin düz gün 
tər bi yə olun ma sın da əvəz siz mə nə viy yat qay-
na ğı dır. Də də Qor qud şəx siy yə ti və bu möv zu-
da ya ra dı lan əsər lər əsr lə rə işıq sa lan mil li-mə-
nə vi gü cü mü zün, çox şa xə li mə də niy yə ti mi zin 
gös tə ri ci lə ri dir. Çı xış edən lər Də də Qor qu dun 
türk xalq la rı nın or taq də yə ri ol ma sı nı mə nə vi 
dün ya mı zın zən gin li yi ki mi xa rak te ri zə edib lər.

Ənə nə vi ola raq təş kil edi lən fes ti va lın 
məq sə di Türk dün ya sı nın or taq də yər lə rin-
dən olan Də də Qor qud ir si ilə bağ lı gö rü lən 
iş lə rə nə zər sal maq, bu sa hə də ya ra dı lan 
əsər lər lə bağ lı fi  kir mü ba di lə si apar maq, ta-
ri xi ir si miz lə bağ lı qar şı da du ran və zi fə lə ri 
müəy yən ləş dir mək dir.

Açı lış mə ra si mi xalq rəqs lə ri kol lek tiv lə ri nin 
çı xış la rı ilə ye kun la şıb.
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səh. 4

Mədəniyyət naziri “ArtCamp Shusha”  
beynəlxalq layihəsində iştirak edən
rəssamların əsərləri ilə tanış olub

səh. 3

Natəvan 
haqqında
film
çəkilir

səh. 6

Türk dünyasının ortaq dəyəri – Bayburtda Dədə Qorqud Festivalı

Milli kulinariyamız “National Geographic 
Traveller” festivalında

Azər bay can Tu rizm Bü ro su və mil li aş paz lar dan iba rət nü-
ma yən də he yə ti Lon don da ke çi ri lən “Na tional Geog rap hic Tra-
vel ler” ku li na ri ya fes ti va lın da iş ti rak edib. Fes ti val çər çi və sin də 
mil li mət bə xi mi zin in ci lə ri nin nü ma yiş et di ril di yi xü su si us tad 
dər si ke çi ri lib. 

səh. 8

Anar Kərimov peşə bayramı ərəfəsində 
media nümayəndələri ilə görüşdü

22 iyul öl kə miz də Mil li Mət buat Gü nü – me dia iş çi lə ri nin pe şə 
bay ra mı dır. Bu mü na si bət lə iyu lun 19-da mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mo vun Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də me dia nü-
ma yən də lə ri ilə gö rü şü ke çi ril di.

Na zir bil dir di ki, müs tə qil li yi mi zi bər pa edən dən bə ri mət buatı-
mız öl kə miz də baş ve rən ha di sə lə ri ope ra tiv, düz gün və di na mik 
şə kil də işıq lan dı rır. Rə qəm sal plat for ma lar po pul yar laş dıq ca me-
dia da ha da güc alır və öl kə də baş ve rən ha di sə lə rə tə sir et mək 
im ka nı qa za nır.

səh. 3

Avropa İttifaqı Azərbaycanla
tərəfdaşlığa xüsusi önəm verir

Bu gün im za la nan me mo ran dum gə lə cək üçün bir növ yol 
xə ri tə si dir. Nə zə rə al saq ki, əv vəl cə plan laş dır dı ğı mız bü-
tün mə sə lə lər tə rə fi miz dən ic ra olu nub, əmi nəm, bun dan 
son ra da bö yük uğur la ra im za ata ca ğıq. Bu gün mü za ki rə 
et di yi miz di gər mə sə lə lər sı ra sın da şə bə kə lə rin qu rul ma sı 
mə sə lə si ol du. Azər bay ca nın coğ ra fi möv qe yi ni və müasir 
da şı ma lar inf rast ruk tu ru nu nə zə rə ala raq, biz po ten sialı-
mız ara sın da şə bə kə nin qu rul ma sı üzə rin də da ha fəal 
ça lış ma lı yıq.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri iyu lun 18-də Av ro pa Ko mis-
si ya sı nın Pre zi den ti Ur su la fon der Lya yen ilə gö rüş dən və Azər-
bay can la Av ro pa İt ti fa qı (Aİ) ara sın da ener ji sa hə sin də st ra te ji 
tə rəf daş lı ğa dair me mo ran du mun im za lan ma sın dan son ra mət-
buata bə ya na tın da de yib. 
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Serbiya ilə mədəni əməkdaşlıq
müzakirə olunub

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iyu lun 19-da Ser bi ya Res pub-
li ka sı nın öl kə miz də ki föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri Dra qan 
Vla di savl ye viç lə gö rü şüb. 

Gö rüş za ma nı öl kə lə ri mi zin ta ri xi ir si ni gə lə cək nə sil lə rə ötür-
mə yin əhə miy yə tin dən bəhs olu nub. Ar xeolo gi ya və et noq ra fi  ya 
sa hə sin də bir gə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nin müm kün lü yü 
də mü za ki rə edi lib.

səh. 2

İyu lun 19-da Azər bay ca nın iş-
ğal dan azad edil miş Zən gi lan 
ra yo nu nun Ağa lı kən di nə əha-
li nin kö çü rül mə si baş la nıb.

“Ağıl lı kənd” kon sep si ya sı əsa-
sın da ye ni dən sa lın mış Ağa lı 
kən di nə əha li nin kö çü rül mə si nin 
bi rin ci mər hə lə si nə həsr edil miş 
təd bir Ab şe ron ra yo nu nun Ma sa-
zır qə sə bə si əra zi sin də məc bu ri 
köç kün lə rin ya şa yış komp lek-
sin də ke çi ri lib. 10 ailə dən iba rət 
ilk qrup Ma sa zır qə sə bə sin də ki 
“Zən gi lan şə hər ci yi”ndən Da xi-
li İş lər Na zir li yi əmək daş la rı nın 
mü şa yiəti ilə öz doğ ma yurd-yu-

va la rı na yo la sa lı nıb. İlk mər hə-
lə də ümu mi lik də 41 ailə ye ni dən 
qu ru lan Ağa lı kən di nə kö çə cək.

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko-
mi tə si nin səd ri Röv şən Rza yev, 
Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu-
na da xil olan Zən gi lan ra yo nun da 
Azər bay can Pre zi den ti nin xü su si 
nü ma yən də si Va hid Ha cı yev və 
Zən gi lan Rayоn İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Ra miz Hə sə nov mə-
ra sim də iş ti rak edib lər.

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə-
si Zən gi lan ra yo nu nun Ağa lı kən-
di nə köç lə bağ lı mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da vur ğu la nır ki, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi ilə rə şa dət li Azər bay can Or du-
su nun 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
sin də qa zan dı ğı Zə fər 30 ilə ya xın 
doğ ma yur dun həs rə ti ni çə kən 
məc bu ri köç kün həm və tən lə ri mi-

zin doğ ma yur da qa yı dı şı na im kan 
ya ra dıb. Ağa lı kən di nə əha li nin 
kö çü rül mə si Bö yük Qa yı dı şın ilk 
qə dəm lə ri dir. İş ğa la qə dər bu in zi-
ba ti əra zi 3 kən di (1-ci, 2-ci və 3-cü 
Ağa lı kənd lə ri) bir ləş di rib.
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Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2019-cu il 26 iyul ta rix-
li sə rən ca mı na əsa sən, 
öl kə miz də in tel lek tual sə-

viy yə si və ida rə çi lik ba ca rıq la rı 
yük sək olan pers pek tiv rəh bər 
şəxs lə rin müəy yən edil mə si-
ni, dəs tək lən mə si ni və öl kə də 
kadr eh ti ya tı ban kı nın ya ra dıl-
ma sı nı tə min et mək məq-
sə di lə “Yük sə liş” mü sa bi qə si 
tə sis olu nub. Bu il mü sa bi qə 
ikin ci də fə ke çi ri lir.

İyu lun 15-17-də ikin ci “Yük sə-
liş” mü sa bi qə si nin fi  nal mər hə lə-
si təş kil edi lib. Ba kı Eks po Mər-
kə zin də baş tu tan mü sa bi qə nin 

fi  nal mər hə lə si çər çi və sin də 
“Müasir ça ğı rış lar və in san ka-
pi ta lı nın for ma laş ma sı” möv zu-
sun da ida rə çi rəh bər lə rin çı xış-
la rı olub.

Fi nal mər hə lə sin də mü sa bi-
qə nin Təş ki lat Ko mi tə si nin səd-
ri, Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Hu ma ni tar si ya sət, dias por, mul-
ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye va, 
di gər rəs mi lər, elə cə də bi rin ci 
“Yük sə liş” mü sa bi qə si nin qa lib-
lə ri iş ti rak edib lər.

davamı səh. 3-də

29 il əvvəl gələn köç
geri qayıdır...

“Yüksəliş”lə irəli gedənlər

“İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” 
proqramı üzrə üçüncü təlim yekunlaşıb 

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin si fa ri şi və dəs tə yi, Azər-
bay can Res pub li ka sı nın UNESCO 
ya nın da Daimi Nü ma yən də li yi və 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe-
de ra si ya sı nın (AYSF) tə rəf daş lı ğı ilə 
“Qlo bal Kom mu ni ka si ya lar və İn no-
va si ya lar” şir kə ti tə rə fin dən 14-15 iyul 
ta rix lə rin də “İr sin ida rəedil mə si ba-
ca rıq la rı nın in ki şa fı” tə lim proq ra mı 
çər çi və sin də növ bə ti tre ninq ke çi ri lib.

Sö zü ge dən proq ram üz rə say ca 
üçün cü tə lim kur su UNES CO-nun “Mə-
də ni özü nüifa də müx tə lifl  i yi nin qo run-
ma sı və təş vi qi haq qın da” 2005-ci il 
Kon ven si ya sı na həsr olu nub.  

Tre nin qin ikin ci gü nü AYSF İda rə he-
yə ti nin səd ri, proq ra mın rəh bə ri Va sif 

Ey vaz za də möv zu lar və mə ru zə edə-
cək qo naq lar ba rə də mə lu mat ve rib.

Tür ki yə nin Ənə nə vi İn cə sə nət Dər-
nə yi nin (Ge le nek sel Sa nat lar Der ne ği) 
rəh bə ri Ah met Ak can fəaliy yət is ti qa-
mət lə ri, hə ya ta ke çir dik lə ri la yi hə lər, 
tə rəf daş lar, bey nəl xalq sə viy yə də ic ra 
olu nan tə şəb büs lər ba rə də iş ti rak çı la rı 
mə lu mat lan dı rıb. Mə ru zə çi Tür ki yə də 
mə də niy yət sa hə sin də ida rəet mə də 
döv lət-özəl, döv lət-və tən daş cə miy yə ti 
tə rəf daş lı ğı nü mu nə lə rin dən, ənə nə-
vi sə nət lə rin qo run ma sı və in ki şa fın da 
ak tiv fəaliy yət gös tə rən fond, dər nək, 
və tən daş cə miy yə ti və üst qu rum təş-
ki lat la rı nın fəaliy yə tin dən bəhs edib, bu 
is ti qa mət də Tür ki yə-Azər bay can əmək-
daş lı ğı nın əhə miy yə ti ni qeyd edib.

davamı səh. 7-də

Şuşa – bir teatr səhnəsi kimi...

XIX əs rin or ta la rın da Şu şa nın mə də ni hə ya tın da 
bir can lan ma du yul maq da idi. Be lə ki, 1848-ci il də 
ar tıq Şu şa da ta ma şa la rın oy na nıl ma sı üçün teatr 
və sirk səh nə lə ri var idi. Bu fakt döv rün gör kəm li 
elm, mə də niy yət və ədə biy yat xa dim lə ri nin xa ti-
rə lə rin də də öz ək si ni ta pıb. Mən bə lər dən mə lum 
olur ki, Şu şa zi ya lı la rı vax ta şı rı ta ma şa lar oy na yır, 
ədə bi məc lis lər qu rur, o za man lar Cə nu bi Qaf qa-
zın mə də ni mər kə zi olan Tif lis də ki mü tə rəq qi dü-
şün cə li maarif çi zi ya lı lar la sıx əla qə sax la yır dı lar. 

səh. 6

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 20 iyul. S. 1;2.
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Mədəniyyət Nazirliyində Serbiya səfiri ilə görüş
MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyulun19-daSerbiyaRespub-
likasınınölkəmizdəkifövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriDraqan
Vladisavlyeviçləgörüşüb.

Qonağısalamlayannazirölkələrimizarasındamövcudmədəni
əməkdaşlığınbundansonradauğurladavametdiriləcəyinəina
mını ifadə edib.Kitabxana, kinematoqrafiya,muzeyşünaslıq və
digərhumanitarsahələrdətəcrübəmübadiləsinin,həmçininsər
gilərintəşkilininönəmivurğulanıb.
AnarKərimovMədəniyyətNazirliyitərəfindənötənilbəyanedi

lən“Mədəniyyətnaminəsülh”(PeaceforCulture)qlobalçağırışı
nınəhəmiyyətindəndəbəhsedib.Bildiribki,bukampaniyaçərçi
vəsindədəSerbiyaRespublikasıiləəməkdaşlığahazırıq.
Səfirqeydedibki,gerçəkləşdirilənbirgəlayihələrnəinkimədəniəla

qələrimizin,eləcədəxalqlarımızınyaxınmünasibətiningöstəricisidir.
Görüşzamanıölkələrimizin tarixi irsinigələcəknəsillərəötür

məyin əhəmiyyətindən bəhs edilib. Arxeologiya və etnoqrafiya
sahəsindəbirgəlayihələrinhəyatakeçirilməsininmümkünlüyüdə
müzakirəolunub.

əvvəli səh. 1-də
XanımUrsula fonderLyayen iləgö

rüşdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında gündəlikdə duran bütün mə
sələlərin əhatə edildiyini deyən dövlət
başçısı diqqətə çatdırıb ki, enerji sa
həsindəapardığımızfəaləməkdaşlığın
15ildənartıqtarixivar.2006cıildəbu
sahədəanlaşmamemorandumu,2011
ciildəCənubQazDəhliziiləbağlıbirgə
bəyannaməimzalanıb.
“Azərbaycanın başlatdığı və Avropa

İttifaqının, o cümlədən tərəfdaşlarımı
zın dəstəklədiyi enerji layihələri Avro
panınenerjixəritəsinitamamilədəyişir.
Biznefthasilatıiləbaşladıq.Sonraqaz
hasilatına keçdik. Xəzər dənizini Qara
dənizvəAralıqdəniziiləbirləşdirənneft
kəmərini çəkdik. Əlbəttə ki, 3500 kilo
metruzunluğuolanCənubQazDəhlizi
borukəmərisistemlərini inteqrasiyaet
di vəbununla təbii qazımızAvropaqi
təsinə çatdırılır. İki ildən az müddətdə
CənubQazDəhlizitamgücüiləişləyir.
Bütün seqmentlər istismar olunur. Biz
bu əməkdaşlığınmüsbət faydasını ar
tıq görürük. Enerji təhlükəsizliyiməsə
lələribugünheçzamanolmadığıqədər
vacibdir.Azərbaycan iləAvropa İttifaqı
arasında enerji sahəsində uzunmüd
dətli, proqnozlaşdırılan və çox etibarlı
əməkdaşlıq,təbiiki,böyüknailiyyətdir”,
–deyəİlhamƏliyevbildirib.
Prezident qeydedib ki,Azərbaycan

da bərpaolunan enerjinin istehsalı sa
həsində böyük potensial daAvropa İt
tifaqı tərəfindən yüksək dəyərləndirilir.
O cümlədənQarabağın vəŞərqi Zən
gəzurun azad olunmuş ərazilərində
günəş və külək enerjisinin potensialı
9200meqavatdır: “Birsözlə,bizimnə
həngresursehtiyatlarımızvar.Bundan
əlavə,əlbəttəki,gələnillərərzindəisti

fadəedəcəyimizyeniqazyataqlarımız
var. Bununla qazın hasilatını artıraca
ğıq.Bizbərpaolunanenerjidən istifadə
edərəkixracüçündahaçoxqazıtəmin
edəcəyik.Bu,səylərimizsayəsindəya
radılmışvəAvropa İttifaqınındəstəklə
diyiçoxüstünvəziyyətdir...”.
AvropaKomissiyasınınPrezidentiUr

sulafonderLyayenbəyanatındanöncə
Azərbaycanrəhbərinəqətiyyətgöstərə
rəkAvropa İttifaqınıdəstəklədiyinəgö
rəminnətdarlığınıifadəedib.Bildiribki,
Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən
əvvəl dəRusiyanınAvropaya qaz təc
hizatıetibarlıdeyildi: “BunagörəAvro
paİttifaqıRusiyadanyankeçərək,daha
etibarlı və etimad doğuran tərəfdaş
lara üz tutmaq qərarına

Azərbaycanı onların sırasında hesab
etməkdən məmnunam. İmzaladığımız
anlaşmamemorandumubizimenerjitə
rəfdaşlığımızıdahadagücləndirir”.
Xanım Lyayen qeyd edib ki, imzala

nan memorandumla biz Cənub Qaz
Dəhlizinin genişləndirilməsi ilə bağlı
üzərimizə öhdəlik götürürük və Azər
baycandantəchizedilənqazınhəcmini
ikiqat artıracağıq: “Bu, artıqAvropa İt
tifaqı üçün çox vacib təchizat marşru
tudurvəonunvasitəsilə ildə8milyard
kubmetr qaznəql edilir.Bizbir neçə il
ərzində onun ötürücülük imkanını 20
milyard kubmetrə çatdıracağıq. Gələn
ildənbiz12milyardkubmetrgöstəriciyə
çatacağıq,Avropanın təchizat

 Komissiyasının Prezidenti
Azərbaycanrəhbəriiləgörüşdəenerjidən
əlavə,əlaqələrinvəəməkdaşlığınbütün
aspektlərini müzakirə etdiklərini deyib.
Bildirib ki, ikitərəfi əməkdaşlığın inkişafı
bir gün sonra BrüsseldəAvropa İttifaqı
Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının icla
sındadamüzakirəediləcək:“Bizhazırda
yeni ikitərəfi saziş üzərində çalışırıq və
ümid edirik ki, iş tezliklə yekunlaşacaq.
Onun məqsədi iqtisadi sahədə mövcud
olangüclütərəfdaşlığıgenişləndirməkdir.
AvropaİttifaqıAzərbaycanınəniriticarət
tərəfdaşıvəəsasixracbazarıdır”.
Xanım fon der Lyayen qeyd edib ki,

Avropa İttifaqı Azərbaycanla birgə ça
lışaraqMərkəziAsiya və onun hüdud
larından kənarda da əlaqələr qurmaq
arzusundadır:“BizmühümTransXəzər
əlaqələrinə dair ideya və müzakirələri
böyükmaraqla izləyirik vəmüzakirələ
rin dərinləşdirilməsinə töhfə verəcəyik.
Nəhayət, biz vahid hava məkanı haq
qında sazişi yekunlaşdırmaq istəyirik.
Çünkibu,biznes, ticarət və turizm im
kanlarınaböyüktəkanverəcəkdir”.
“AvropaİttifaqıCənubiQafqazıntəh

lükəsiz,sabitvəfiravanolmasınasadiq
dir.Məsələn,bizbuölkədəminalardan
təmizləmə sahəsində ən böyük dono
ruq.Bizbuvacibmövzunudamüzakirə
etdik.Bizbuməqsədüçün4.25milyon
avroluqyeniyardımpaketinielanetdik.
Bununlayanaşı,bizbumühümsahədə
avadanlıqvə təcrübə təklifedirik...Av
ropa İttifaqı Sizin regionla sıx bağlıdır.

tərəfdaşlıq zaman keçdikcə ardıcıl şə
kildədahadainkişafedəcəkvədərinlə
şəcək”, – deyəAvropaKomissiyasının
rəhbəribildirib.

***
Qeyd edək ki, iyulun 19daBrüssel

dəAzərbaycanRespublikasıxariciişlər
naziri Ceyhun Bayramovun vəAvropa
İttifaqınınXariciəlaqələrvətəhlükəsiz
liksiyasətiüzrəalinümayəndəsiCozep
Borrellin həmsədrliyi ilə Azərbaycan
Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının
18ciiclasıkeçirilib.
İclasdansonraCozepBorrellvəCey

hun Bayramov birgə mətbuata açıqla
maveriblər.
“BizhazırdaAzərbaycanlayenitərəf

daşlıqsazişiiləbağlıdanışıqlarınvacib
mərhələsindəyik. Bu yeni saziş bizim
əməkdaşlığımızıvəsiyasidialoqumuzu
dahadagücləndirəcək”,–deyəCozep
Borrellbildirib.
AzərbaycanAvropaİttifaqıvəregion

dakıntərəfdaşlarıiləŞərqTərəfdaşlığı
nınyenidəndizaynedilməsiüçünməs
ləhətləşmələrətöhfəverməyəhazırdır.
Bu fikri isə Azərbaycanın xarici işlər

naziri Ceyhun Bayramov bildirib. Nazir
əlavəedibki,AİvəAzərbaycanarasında
yeniikitərəfirazılaşmatəşkilatın9ölkə
siiləqurulmuşstratejitərəfdaşlıqəlaqə
lərimizin ruhunu təcəssüm etdirməlidir.
Razılaşma həm Azərbaycan, həm də
Aİüçünbirneçəüstünlüyünəzərdə tu
tur.Onagörədəhərikitərəfdanışıqların
sürətlişəkildəbaşaçatdırılmasında

Ağalıkəndinəbirincimərhə
lədəköçürülən41ailəmüvəqqəti
məskunlaşma yerlərində ən ağır
şəraitdəyaşayanlararasındanse
çilibvəbuzamanköçürülməüçün
təqdim edilən yaşayış sahələrinin
həcminəzərəalınıb.Köçürülənlər
arasında 1ci, 2ci və 3cü Ağalı
kəndlərininhərbirininsakinlərivar.
Evlərin bölgüsü məcburi köç

künlərəyeniyaşayışsahələrinin
verilməsinin hazırda qüvvədə
olanqaydalarıəsasında,şəfafıq
vəədalətlilikprinsipləriəsasında
püşkatmailəaparılıb.Püşkatma
birmüddətbundanəvvəlDövlət
KomitəsininRepatriasiyadepar
tamentindəkeçirilib.
Köçürülən ailələrin hər bir üz

vünə iş təklif olunub və təklifər
qəbul edilib. Təklifi qəbul etmiş
şəxslər köçürülmədən sonra iş
yerlərində rəsmi şəkildə qeydiy
yata alınıb fəaliyyətə başlaya
caqlar.Ağalıya köçürülən ilk sa
kinlərarasındatəqaüdçü,tələbə,
evdar qadınlar olmaqla yanaşı,

mühəndis, satıcıkassir, gözətçi,
bağban, aqronom, müəllim, hə
kim,kiçiksahibkarlıqfəaliyyətiilə
məşğulolanşəxslərvəs.xidmət,
səhiyyəvətəhsilsahələriüzrəix
tisaslaşmışkadrlarvardır.
Mövcudqanunvericiliyəəsasən,

məcburi köçkünlər daimi yaşayış
yerlərinə qayıtdıqdan sonra üç il
müddətində dövlətin onlar üçün
müəyyənetdiyisosialmüdafiətəd
birlərindənyararlanabiləcəklər.
29 il sürən həsrətdən sonra

Ağalı sakinləri iyulun 19da gü
nün ikinci yarısında doğma tor
paqlarınaqovuşublar.
Prezidentin Şərqi Zəngəzur

iqtisadirayonunadaxilolanZən
gilan rayonunda xüsusi nüma
yəndəsiVahidHacıyevAğalısa
kinlərinisalamlayıb.
Sakinlərə“Azercell”dənhədiy

yələrvə“Rahat”marketdən100
manatlıqkuponlartəqdimedilib.
Daha sonraAğalı sakinlərinin

ailəbaşçılarınaevlərininaçarla
rıverilib.Kəndsakinlərievləriilə
tanışolublar.

 “Ağalı kəndi artıq öz doğ
masakinlərini qəbul edir.Evlər,
məktəb,uşaqbağçası–burada
yaşayış üçün lazım olan bütün
infrastruktur hazırdır. Sakinlər
üçünişyerlərimövcuddur.Bun
dansonradasakinlərəbütünzə
ruridəstəkgöstəriləcək”,–deyə
VahidHacıyevjurnalistlərəaçıq
lamasındabildirib.
Zəngilanın digər kəndlərinin

də layihələrinin hazırlandığını

deyənV.Hacıyevrayondahərtə
rəfibərpavəyenidənqurmaişlə
rininhəyatakeçirildiyinibildirib.
Böyük Qayıdışın ilk iştirakçı

ları olmaqdanqürur duyduğunu
bildirənAğalı kənd sakini Möh
tubbət Səmədov deyib ki, se
vincimizinhəddihüduduyoxdur.
Kəndcamaatıiləbirlikdədoğma
yurdumuzaqayıtmışıq.Buqayı
dışınardıgələcək,bütünməcbu
riköçkünlərimizintorpaqhəsrəti

sona yetəcək: “Otuz il idi sanki
yaşamırdım.Bugündənhəyatı
mı yenidən yaşamağabaşlamı
şam. Bu sevinci bizə yaşadan
lara–AliBaşKomandan İlham
ƏliyevbaşdaolmaqlaOrdumuza
minnətdaram.Allah şəhidlərimi
zə rəhmət eləsin, qazilərimizə
cansağlığıversin”.
Kənd sakini VəliyəddinPaşa

yev: “Zəngilan rayonunun Ağa
lı kəndində doğulub boyabaşa
çatmışam.Kəndimizi tərkedən
də32yaşımvar idi.ŞükürAlla
ha,2020ciilinpayızında44gün
ərzində rəşadətli Azərbaycan
Ordusu ərazi bütövlüyümüzü
bərpaetdi.Əhdetmişdimki,tor
paqlarımız alınanda bərpa işlə
rindəməndə iştirakedəcəyəm.

Əhdimə sadiq qaldım. Bir il üç
aydırki,Ağalıdaişləyirəm.Bura
nıilkdəfəgörəndədəhşətəgəl
dim.Ermənivandallarıkəndimizi
xarabalığaçevirmişdilər.İndiisə
Ağalıkəndigülüstanaçevrilib”.
AğalıkəndsakiniMinəMirzə

yeva bu günün ağalılılar üçün
əlamətdar gün olduğunu deyib:
“Neçəildirdoğmarayonumuzun,
kəndimizinhəsrətiniçəkir,ürəyi
mizin hər döyüntüsündə uzaq
lığın ağrısını hiss edirdik.Ağalı
kəndinin sakinləri çox şanslıdır
lar.Çünkiilkolaraqonlarınnisgi
linəsonqoyuldu”.
Xatırladaqki,builmayın27də

Zəngilan rayonunun Ağalı kən
dində “Ağıllı kənd” layihəsinin
birincimərhələsi üzrəaçılışmə
rasimiolub.AzərbaycanRespub
likasınınPrezidenti İlhamƏliyev
vəbirincixanımMehribanƏliye
vamərasimdəiştirakediblər.
Ağalı kəndində müasir şəhər

salmastandartları tətbiqolunub.
Küçələrin“ağıllı”işıqlandırılması,
istivəsoyuğadavamlıekolojiev
lərin inşası,məişət tullantılarının
idarəolunması,günəşpanelləri
ninquraşdırılmasıkimiamillərbu
konsepsiyanıntərkibhissələridir.
Kənddəailəsağlamlıqmərkə

zi,uşaqbağçası,tamortamək
təb də sakinlərin istifadəsində
olacaq.
Qeyd edək ki, 1993cü ilin

oktyabrında Zəngilan rayonu
işğal edilənə qədərBirinciAğa
lı kəndində 40 ailə (154 nəfər),
İkinci Ağalıda 60 ailə (245 nə
fər),ÜçüncüAğalıdaisə161ailə
(675nəfər)yaşayıb.Hazırdabu
kəndlərdənolanailələrinümumi
sayı352dir(1504nəfər).

29 il əvvəl gələn köç geri qayıdır...
Böyük Qayıdışın ilk maşın karvanı zəngilanlıları doğma yurda çatdırıb

əvvəli səh. 1-də

Beşgündavamedəcək26cı
Beynəlxalq Dədə Qorqud Mə
dəniyyət və Sənət Festivalının
proqramına Türk dünyası ilə
bağlımüxtəlifsərgilərdədaxildir.
İyulun 19da Bayburtun “Ço

ruh” Mədəniyyət Mərkəzində
kitab və rəsm sərgiləri açılıb.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatı (TÜRKSOY) tərəfin
dənqurulansərgilərinaçılışında
Bayburtunrəhbərşəxsləri,festi
val iştirakçıları,yerli ictimaiyyə
tin nümayəndələri iştirak edib
lər.

Azərbaycan Mədəniyyət Na
zirliyinin TÜRKSOYdakı nüma
yəndəsiElçinQafarlıTÜRKSOY
un fəaliyyəti, eləcə də Dədə

Qorqud mövzusunda həyata
keçirdiyi layihələr barədə geniş
məlumatverib.
Sonra TÜRKSOYun nəşri –

tanınmış yazıçı və tərcüməçi
KenanÇarboğanın “Qorqudna
mə” əsəri Bayburt Bələdiyyəsi
nin başqanı Hükmü Pekmezci,
valimüaviniGökselYüksel,elə
cə də millət vəkillərinə təqdim
olunub.

Azərbaycandadaxilolmaqla,
Türk dünyasının görkəmli rəs
samlarının Dədə Qorqud möv
zusundaçəkdikləriəsərlər,eləcə

dənəşrlər iyulun23dəknüma
yişolunacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan

Prezidenti Heydər Əliyevin im
zaladığı müvafiq fərmanla (20
aprel 1997ci il) “KitabiDədə
Qorqud”dastanının1300illikyu
bileyi2000ciildəBakıdatürkdilli
ölkələrinyüksəknümayəndəhe
yətlərininiştirakıilətəntənəlişə
kildəqeydedilib.

2018ci ildəAzərbaycan,Tür
kiyə vəQazaxıstanınbirgə təq
dim etdiyi “Dədə Qorqud irsi:
dastanmədəniyyəti, xalq nağıl

larıvəmusiqisi”nominasiyafaylı
çoxmillətlimədəniyyətnümunəsi
kimiUNESCOnunQeyrimaddi
mədəni irs siyahısına daxil edi
lib.
Bayburtda iyulun 23dək da

vam edəcək festival çərçivəsin
də təşkil olunacaqpanelmüza
kirələrdə Azərbaycanda Dədə
Qorqud irsinin öyrənilməsi, bu
mövzuda yaradılan ekran əsər

ləri,nəşrolunankitablarvəsair
barədədəməlumatveriləcək.

MehparəSultanova 
Ankara
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