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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

edəcəyimizyeniqazyataqlarımız
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: “Bunagörə

keçərək,daha


 gəldi və mən

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 təhlükə
sizliyinəcidditöhfəverəcəyik...”.

Avropa 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.
Biztərəfdaşlığımızadəyərveririkvəbu

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
sürətlişəkildəbaşaçatdırılmasındabə
rabərşəkildəmaraqlıolmalıdır.

Avropa İttifaqı Azərbaycanla tərəfdaşlığa xüsusi önəm verir
“Hazırda yeni ikitərəfli saziş üzərində çalışırıq və ümid edirik ki, iş tezliklə yekunlaşacaq”

əvvəli səh. 1-də
YeniAğalıkəndinəbirincimərhə

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

Türk dünyasının ortaq dəyəri – 
Bayburtda Dədə Qorqud Festivalı

Ayten
Машинописный текст
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