
Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Mübariz Əhmədzadə 
qeyd etdi ki, bu il iyulun 31-də 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin ya-
nında keçirilən sosial-iqtisadi 
sahə ilə bağlı müşavirədə dövlət 
başçımız ilin əvvəlində qarşıya 
qoyulan vəzifələrin icra edildiyini, 

ölkəmizin inamla inkişaf etdiyini, 
böyük infrastruktur layihələrinin 
həyata keçirildiyini, ümumi iqtisadi 
vəziyyətin çox müsbət olduğunu 
bildirib. Dövlət başçısı bu ilin altı 
ayında iqtisadiyyatın, qeyri-neft 
sektorunun, qeyri-neft sənayesinin 
və kənd təsərrüfatının artdığını 
vurğulamışdı.

Prezident bununla yanaşı, 
qoyulan investisiyaların, aparılan 
islahatların, verilən subsidiyaların, 
kənd təsərrüfatına elmi yanaşma-
nın öz nəticəsini verdiyini qeyd 
edərək, bu sahənin gələcəkdə 
də sürətlə inkişaf edəcəyinə 
əminliyini bildirmişdi. Son bir ayda 
Zaqtalada keçirilən tədbirlər də 
məhz cənab Prezidentin həmin 
əminliyinin təsdiqi ola bilər. 

İcra hakimiyyəti başçısından 
eşitdiyim həmin qənaəti iştirakçısı 
olduğum bir neçə tədbir haq-
qında qələmə aldığım sətirlərlə 
ifadə etmək istərdim. Məsələn, 
bir neçə gün əvvəl Zaqatalada 
tütünçülüyə həsr edilmiş təlim-
seminar keçirilib. Tədbirdə kənd 
təsərrüfatının, xüsusən də onun 

tütünçülük sahəsinin ölkə iqtisa-
diyyatında strateji sahələrdən biri 
olduğunu, ümumi tütün əkinlərinin 
90 faizdən çoxunun Şəki-Zaqatala 
iqtisadi rayonun payına düşdüyü-
nü diqqətə çatdırılıb. Eyni zaman-
da, cari təsərrüfat ilində Zaqatala 
rayonunda tütün əkini sahələrinin 
mövcud vəziyyəti, problemləri, bu 
sahədə qarşıda duran həllivacib 
məsələlərə toxunulub.

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun dəstəyi ilə keçirilən 
tədbirdə respublikanın şimal-qərb 
rayonlarında bazarın tələbinə 
uyğun olaraq, əsasən ətirli “Vir-
ciniya” tipli tütün sortlarına daha 
çox üstünlük verildiyini, hazırkı 
dövrə qədər istehsal olunan quru 
tütünün qəbulu, keyfiyyəti, təmsil 
etdiyi qurumun Şəki–Zaqatala 
iqtisadi rayonunda tütün emalı 

müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətli 
məhsul istehsalındakı fəaliyyəti, 
tütünün tədarükü ilə əlaqədar 
fermerlərlə bağlanılmış 
müqavilələr haqqında danışıb.

 Zaqatala Bölgə Təcrübə 
Stansiyasının direktoru Nəbi 
Kərimov “Zaqatala Bölgə 
Təcrübə Stansiyasında tütünçü-
lük üzrə aparılan elmi və təcrübi 
işlər”, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İns-
titutunun aparıcı elmi işçisi, tütün-
çü alim Bəhlul Abbasov “Tütünün 
seleksiyası və ilkin toxumçuluğun 
elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi”, 
böyük elmi işçi Qabil Kazımov 
“Virciniya və Berley tipli tütün 

sortlarından yüksək keyfiyyətli 
məhsul alınmasını təmin edən 
mütərəqqi becərmə üsullarının 
əhəmiyyəti” mövzularında çıxış 
ediblər. Tədbir Zaqatala Bölgə 
Təcrübə Stansiyasında tarla 
şəraitində davam etdirilib. 

Rayonda keçirilən II 
Beynəlxalq fındıq, qoz və  şabalıd 
festivalı da uzun müddət ölkə 

mətbuatının və kənd təsərrüfatı 
mütəxəssislərinin yaddaşında 
qalacaq. Bölgənin kənd təsərrüfatı 
üçün ənənəvi sahələrdən olan 
fındıqçılığın, həmçinin qərzəkli 
meyvəçiliyin daha geniş təbliğ 
edilməsi məqsədilə keçirilən 
növbəti festivalın təşkilatçısı Za-
qatala Rayon İcra Hakimiyyəti idi. 
Eyni zamanda, Kənd Təsərrüfatı 
və Mədəniyyət nazirlikləri, 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
tabeliyindəki “Aqrar Tədarük və 
Təchizat” ASC və Azərbaycan 
Fındıq İstehsalçıları və İxracatçı-
ları Assosiasiyası da bu tədbirə 
dəstək vermişdilər. Üç gün davam 
etmiş festivalın keçirilməsində 
əsas məqsəd ölkəmizin, eləcə 
də Zaqatala rayonunun iqtisadi, 
mədəni və turizm potensialını 
daha geniş nümayiş etdirmək idi.

Digər maraqlı məqam o idi 
ki, rayon mərkəzindəki “Dədə 
Qorqud” meydanında keçirilən 
festivalın rəsmi açılış mərasiminin 
əvvəlində qonaqlar bal şərbəti, 
fındıqlı çörək və qərzəkli 
meyvələrdən hazırlanmış xonça ilə 
qarşılandılar. Açılış mərasimindən 
sonra Zaqatala Bölgə Təcrübə 
Stansiyasının “Pərzivan” 
ərazisindəki fındıq bağına və “Qa-
raca fındıq” MMC-nin fındıq emalı 
zavoduna baxış keçirildi. 

Mübariz Əhmədzadə Pre-
zident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə son illər respublikamızda 
sosial-iqtisadi sahədə qazanılan 
uğurlar barədə danışdı. Bildirdi ki, 
ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafı 
dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin 
prioritet istiqamətlərindən birini 
təşkil edir. Kənd təsərrüfatında 
məhsul istehsalının artırılması 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunması ilə yanaşı, ölkənin ixrac 
potensialının gücləndirilməsi baxı-
mından da böyük əhəmiyyətə ma-
likdir. İxrac edilən kənd təsərrüfatı 
məhsulları arasında fındıqçılıq 
hazırda ikinci yerdədir.

Xatırladaq ki, Zaqatala bu gün 
respublikamızda ən sürətlə inkişaf 
edən rayonlardan biridir. Rayonda 
fındıqçılığın çox böyük potensialı 
var. Elə festivalda da qeyd edildi 
ki, fındıqçılıq ötən əsrin ortala-

rından başlayaraq rayonun kənd 
təsərrüfatında ənənəvi sahələrdən 
birinə çevrilib. Hələ 1929-cu ildə 
keçmiş SSRİ məkanında yeganə 
olan fındıq emalı zavodu  burada 
fəaliyyətə başlayıb. Zavodda 
istehsal olunan fındıq və konserv 
məhsulları bütün sovet respubli-
kalarına, həmçinin bir sıra Avropa 
ölkələrinə ixrac edilirdi. 1932-ci 
ildə isə Zaqatalada ilk fındıqçılıq 

sovxozu yaradılıb.
Rayon rəhbəri yada saldı ki, 

Prezident İlham Əliyevin kənd 
təsərrüfatının ixrac potensialı 
yüksək sahələrindən olan fın-
dıqçılığın inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı verdiyi tapşırıqların icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə son illər 
Zaqatala rayonunda da yeni fındıq 
bağlarının salınması istiqamətində 
davamlı iş aparılır. Belə ki, son 
dörd ildə fındıq bağlarının ümumi 
sahəsi 9 min 575 hektardan 19 
min 760 hektara çatdırılıb, qoz və 
şabalıd sahələri də genişləndirilib. 
2015-ci ildə rayonda 9 min 283 
ton fındıq istehsal olunduğu 
halda, 2018-ci ildə istehsalın 
həcmi 15 min 69 tona çatıb. Ötən 
il Zaqatalanın emal müəssisələri 
tərəfindən 72 milyon 59 min 
manat dəyərində fındıq məhsulları 
ixrac edilib. Diqqətə çatdırıldı ki, 
2018-ci ildə rayonda, həmçinin 
783 ton qoz və 141 ton şabalıd 
istehsal olunub.

Festivalda eşitdiyim bəzi 
maraqlı məqamları yaddaş 
dəftərçəmə qeyd etmişdim. 
Məsələn, orada deyildi ki, “bu gün 
Azərbaycanda 80 min hektardan 
çox qərzəkli meyvə bağları var. 
Son 5 ildə bağların ümumi sahəsi 
iki dəfəyədək artıb. Azərbaycan 
bu gün dünyanın üçüncü 
 fındıq istehsalçısıdır”. Yaxud: 
 “Şimal-qərb bölgəsinin brendinə 
çevrilmiş fındıq, qoz, şabalıd və 
digər qərzəkli məhsullar bu gün 

Azərbaycanı dünyada təşviq edir. 
“Made in Azərbaycan” brendi al-
tında xarici bazarlara ixrac olunan 
bu məhsullar, sözsüz ki, ölkəmizin 
şan-şöhrətinin dünyada tanıdılma-
sına töhfə verir”.

Yadımda olmuşkən,  xatırladım 
ki, “Fındıq ASC-nin prezidenti 
İsmayıl Orucovdan və  “Qaraca” 
MMC-nin sədri Ramazan 
Qaracayevdən də Zaqatala fındı-

ğının keyfiyyəti, məhsuldarlığı və 
fermerlərin bu sahədə qazandığı 
uğurlar barədə çox eşitmişdim. 

Zaqatalanın aqrar sektoru ilə 
bağlı olan və iştirakçısı olduğu-
muz üçüncü tədbir də bilavasitə 
qərzəkli meyvələr istehsalının in-
kişaf perspektivlərinə həsr olunsa 
da, burada sırf elmi müzakirələr 
aparıldı. Xatırladaq ki, dövlət 
başçımız aqrar sektorun inkişaf 
perspektivləri barədə danışarkən, 
xüsusilə vurğulayır ki, biz bu inki-
şafa elmi şəkildə əsaslandırılmış 
plan və proqramların icrası ilə nail 
ola bilərik.

Elə Zaqatalada keçirilən 
simpoziumda da bu məqam yada 
salındı. Xatırladıldı ki, Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən həyata 
keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi 

siyasət nəticəsində Azərbaycanda 
iqtisadiyyatın digər sahələri kimi, 
aqrar sahə də öz inkişafının yeni 
mərhələsinə qədəm qoyub. Ölkə 
iqtisadiyyatında aqrar sahə xüsusi 
rola malikdir və qeyri-neft sektoru-
nun aparıcı sahəsi elan edilib.

RİH başçısı Mübariz 
Əhmədzadə II Beynəlxalq fındıq, 
qoz, şabalıd festivalının rayo-
nun sosial-iqtisadi və mədəni 
həyatında əlamətdar hadisə oldu-
ğunu bildirərək dedi ki, Zaqatala 
rayonunda fındıqçılığın çox böyük 
potensialı var. Hazırda Zaqata-
la rayonunda fındığın 100-dən 
çox növü yetişdirilir. Uzun illərin 
təcrübəsi göstərir ki, yerli “Ata-
baba” fındıq növü məhsuldarlığı 
və ləpəsinin yağlılığı ilə digər sort-
lardan daha üstündür və dünya 
bazarında alıcıları daha çox cəlb 
edir.

Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universitetinin rektoru, AMEA-nın 
müxbir üzvü, professor İbrahim 
Cəfərov bildirdi ki, torpaq-iq-
lim şəraitindən asılı olaraq, 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələri 

müəyyən bitkilər üzrə ixtisas-
laşır: “Şəki-Zaqatala bölgəsi, 
o cümlədən Zaqatala rayonu 
da qərzəkli meyvə bitkiləri üzrə 
ixtisaslaşıb. Universitetin bu sahə 
ilə məşğul olan alimləri bundan 
sonra da daim fermerlərin yanın-
da olacaq, yeni texnologiyaların 
mənimsənilməsində onlara kömək 
göstərməklə, fındıq istehsalının 
ən yüksək səviyyəyə çatdırılması-
na çalışacaqlar”.

Rektorun bu fikri o demək idi 
ki, bizim Zaqataladan hazırlaya-
cağımız növbəti qəzet materialla-
rından biri də “Alimlər fermerlərin 
yanında” adlana bilər. Sağlıq 
olsun!

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Məcburi köçkünlərin ümid yeri

Prezident İlham Əliyev 
və Birinci  vitse-prezident 
 Mehriban Əliyeva 
fəaliyyətlərində qaçqın və 
məcburi köçkünlərə diqqət və 
qayğını uğurla davam etdirirlər. 
2003-cü ildən bu günədək Pre-
zident İlham Əliyev qaçqınların 
və məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
onların məşğulluğunun təmin 
edilməsi ilə bağlı xeyli fərman 
və sərəncam imzalayıb, bir 
çox proqramlar qəbul edilib. 
Prezident İlham Əliyevin hələ 
2003-cü ildə elan etdiyi kimi, 
qısa müddətdə bütün çadır 
düşərgələri ləğv edilib.

Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın gördüyü 
işlər, yüksək fədakarlıq hissi ilə 
yerinə yetirdiyi layihələr həm 
Heydər Əliyev şəxsiyyətinə 
dərin rəğbətin ifadəsi, həm 
cənab İlham Əliyevə dəstək, 
həm də Azərbaycan dövlətinin 
daha da qüdrətlənməsinə 
töhfədir.

Nəcib və humanist 
dəyərlərin inkişafına, fərqli 
mədəniyyətlərin dialoquna 
önəm verən Mehriban xanım 
Əliyeva fəaliyyətində yardıma 
ehtiyacı olan hər kəsə, eləcə də 
məcburi köçkünlərə hər zaman 
böyük diqqət və qayğı göstərir. 
Birinci vitse-prezident məcburi 
köçkünlərin və qaçqınların 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər barədə 
deyib: “Məcburi köçkünlərin, 

bizim əziz soydaşlarımızın 
yaşayış şəraitinin yaxşılaş-
dırılması, onların işlə təmin 
olunması, təhsil, tibb və digər 
xidmətlərlə təmin edilməsi 
Azərbaycan dövlətinin bor-
cudur. Azərbaycan dövləti bu 
yolda çox böyük nailiyyətlər 
əldə edib”.

Xatırladım ki, Mehriban 
Əliyevanın Birinci vitse-
prezident kimi keçirdiyi ilk 
müşavirə də Bakı və Sumqayıt 
şəhərlərində qəzalı və yararsız 
binalarda yaşayan məcburi 
köçkünlərin yeni mənzillərə 
köçürülməsi məsələsinə həsr 
edilmişdi və bununla bağlı ötən 
müddətdə ciddi tədbirlər görü-
lüb və bu, indi də davam edir.

Burada bir məqamı da xatır-
latmaq istərdim. Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti, həm də 
uzun illərdir ki, müxtəlif tribu-
nalardan ölkəmizin haqq sözü-
nü, Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən torpaqlarımızın hərbi 
təcavüzü nəticəsində 1 milyon-
dan çox soydaşımızın doğma 
yurdlarından didərgin salındı-
ğını dünya birliyinin diqqətinə 
çatdırır. Ancaq əfsuslar olsun ki, 
dünyada mövcud olan, xüsusilə 
ölkəmizə qarşı tətbiq edilən ikili 
standartlar münaqişənin ədalətli 
həllinə mane olur. Mehriban 
xanım Əliyevanın bununla 
bağlı 2017-ci il oktyabrın 8-də 
Abşeron rayonunun Masazır 
qəsəbəsində məcburi köçkünlər 
üçün salınan şəhərcikdə 
yeni inşa olunan binalarda 

mənzillərin təqdim edilməsi 
mərasimindəki çıxışında vur-
ğuladığı sözləri yaxşı xatırla-
yıram: “Niyə Azərbaycanın 
bir milyon qaçqın və məcburi 
köçkününün ən əsas hüququ – 
öz doğma torpağında, öz evində 
yaşamaq hüququ pozulub? 
Niyə bu təşkilatlar bu insanla-
rın hüquqlarının bərpası üçün 
heç bir səy göstərmirlər? Niyə 
dünya mediasının səhifələrində, 
saytlarında bu barədə məqalələr 
dərc etdirmirlər? Niyə dünya 
ictimaiyyətinə dolğun və doğru 
informasiya çatdırmırlar? Niyə 
işğalçı ölkəyə qarşı lazımi 
təzyiqlər göstərilmir? Bütün 
bu sualların cavablarını biz 
bilirik və hamı bilməlidir ki, 
əsas səbəb Azərbaycanın gücü, 
Azərbaycanın möhkəmlənməsi, 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
və Azərbaycanın müstəqil 
siyasətidir”.

Bu gün ədalətin bərpası, 
münaqişənin siyasi cəhətdən 
həlli Azərbaycan dövlətinin, 
Prezident İlham Əliyevin 
daim diqqət mərkəzindədir, 
bu istiqamətdə ardıcıl, 
məqsədyönlü tədbirlər həyata 
keçirilir və xalqımız qələbənin 
çox da uzaqda olmadığına 
inanır.

Mirəli ALOSMANOV,  
Azərbaycan Dövlət Neft 

və Sənaye Universitetinin 
professoru

Belə bir təşkilatın yaradılmasının 
zərurəti ondan irəli gəlirdi ki, təşkilatçı 
ölkələrin dilləri, xalqları, mədəniyyətləri 
bir-birinə çox yaxındır. TÜRKSOY-un 
yaradılmasında əsas olaraq mənşə və dil 
ümumiliyi prinsipinə üstünlük verilib. 
Yəni təşkilat dil birliyi üzərində qurulub. 
TÜRKSOY-un əsas üzvləri Azərbaycan, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, 
Türkiyə və Türkmənistandır. Qalan 8 üzv 
isə (Rusiya Federasiyasına daxil olan 
Altay, Başqırdıstan, Xakas, Saxa-Yakut, 
Tuva və Tatarıstan respublikaları, Qaqauz 
Muxtar Vilayəti (Moldova) və Şimali 
Kipr Türk Respublikası) təşkilatın işində 
əsasən, müşahidəçi qismində iştirak 
edirlər. Amma təşkilatda hər bir üzv 
bərabər hüquqa malikdir.

Təşkilatın fəaliyyət dairəsi çox 
genişdir. Sibirdən Balkanlara qədər olan 
coğrafiyadakı ortaq mədəniyyətimiz 
bütün rəngləri ilə dünyada təmsil və təbliğ 
edilir. Bu illər ərzində rəssamlar, yazıçılar, 
şairlər, heykəltəraşlar, fotoqraflar, teatr və 
kino sənətçiləri, incəsənət nümayəndələri 
TÜRKSOY-un tədbirlərində bir-biri ilə 
tanış olur, əlaqələr qururlar. 

2012-ci il “Mirzə Fətəli Axundzadə 
ili” və 2017-ci il “Molla Pənah Vaqif ili” 
elan olunmuşdur. 2012-ci ildən etibarən 
türk dünyasının qədim tarixi şəhərləri 
türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 
elan edilir. Bu tədbirlər vasitəsilə dahi 
şəxsiyyətlərimiz və mədəniyyət paytaxt-
larımız həm qardaş xalqlarımız arasında, 
həm də dünyada daha geniş tanıdılır. 
2016-cı ildə TÜRKSOY Daimi Şurasının 
qərarı ilə Şəki şəhəri türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Tarixi 
İpək yolu üzərində yerləşən və zəngin 

mədəniyyətin canlı şahidi olan Şəkinin 
mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi “Multi-
kulturalizm ili”nə gözəl töhfə idi.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2017-ci il 17 oktyabr tarixli sərəncamı 
ilə Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli 
nümayəndəsi, böyük bəstəkar, tanınmış 
alim-pedaqoq və ictimai xadim, SSRİ 
Xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafat-
ları laureatı, akademik Qara Qarayevin 
anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd 
olundu. TÜRKSOY-un qərarı ilə 2018-
ci il “Qara Qarayev ili” elan edildi. Bu 
çərçivədə böyük işlər görüldü. 2018-ci il 
fevralın 14-də Ankarada, TÜRKSOY-un 
iqamətgahında “Qara Qarayev ili”nin 
açılış mərasimi keçirildi.

“Qara Qarayev ili” çərçivəsində 
2018-ci il ərzində TÜRKSOY-a daxil 
olan Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, 
Türkmənistan və digər türkdilli ölkələrdə 
də görkəmli sənətkarın yubileyi ilə bağlı 
silsilə tədbirlər təşkil olundu.

Təşkilat türk mədəniyyətini, 
ədəbiyyatını, incəsənətini tanıtmaq 
məqsədilə möhtəşəm işlər görür, 1994-
cü ildən başlayaraq zəngin ümumtürk 
mədəniyyətinin təbliği və dünyada tanı-
dılması istiqamətində mühüm layihələrə 
imza atır. 

Türkçülük ideyası beş ortaq 
abidəmizdə - Orxon yazılarında, “Kitabi-
Dədə Qorqud”da, “Divani-lüğət-it-türk”də, 
Yusif Balasaqunlunun “Qutadqu-bilik” 
poemasında, Xoca Əhməd Yasəvinin 
hikmətlərində öz əksini tapmışdır.

TÜRKSOY türk xalqlarının qardaş-
lığını, dil birliyini, ortaq mədəniyyətini 
gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün önəmli 

bir missiya daşıyır. TÜRKSOY türkdilli 
xalqlar arasında güclü bağlar qurur. Bö-
yük şəxsiyyət olan İsmayıl bəy Qaspralı-
nın “Dildə, fikirdə, işdə birlik” ideyası bu 
gün türk dünyasının UNESKO-su hesab 
edilən TÜRKSOY tərəfindən inamla 
həyata keçirilir.

Ədəbiyyat, sənət, mədəniyyət 
sahələrində bir çox dəyərli işlərə 
imza atan, tarixdə iz buraxan bö-
yük şəxsiyyətlərin  əsərlərinin təbliğ 
olunmasında, mədəniyyətimizin 
zənginləşməsində, yalnız türk coğrafi-
yasında deyil, bütün dünyada tanıdılma-
sında, dostluq və qardaşlıq bağlarının 
qurulmasında TÜRKSOY-un əvəzsiz 
xidmətləri var.

Tarixi İpək yolu üzərində yerləşən 
Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların 
qovuşduğu məkan olaraq əsrlər boyu 
milli-mədəni rəngarənglik mühitinin 
formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və 
konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, 
əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və 
dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi 
tanınıb. Azərbaycan həm türk, həm də 
İslam mədəniyyətinə əvəzsiz töhfələr 
verən bir ölkədir. “İslam Həmrəyliyi ili”, 
Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi Yarmarka-
sı TÜRKSOY-un iştirakı və dəstəyi ilə 
yüksək səviyyədə keçirilmişdir. “Dünya 
dillərində Molla Pənah Vaqif şeirləri” adlı 
kitab nəşr olunmuşdur. Vaqifin şeirləri 
Azərbaycan, qazax, qırğız, özbək, türk, 
türkmən, başqırd, tatar, ingilis, italyan, rus 
və Ukrayna dillərində nəfis şəkildə nəşr 
olunub. Bu kitablar XVIII əsrin böyük 
şairi, filosofu və dövlət adamı Vaqifin 
xatirəsinə ən yaxşı hədiyyədir. Dahi 

bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
“Koroğlu” operasını qeyd etmək olar. 
TÜRKSOY hər il Türkiyədə Novruz 
şənlikləri keçirir. 

“Dədə Qorqud”un 1300 illik, 
“Manas”ın 1000 illik, böyük tarixi 
şəxsiyyət Əmir Teymurun 660 illik, 
Məhəmməd Füzulinin 500 illik, Qazax 
şairi, filosofu Abayın 150 illik yubi-
ley tədbirləri TÜRKSOY çərçivəsində 
həyata keçirilən layihələrdəndir. 
2018-ci ildə Xalq yazıçısı, görkəmli 
ictimai xadim,Yazıçılar Birliyinin sədri 
Anar Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti 
Təşkilatının (TÜRKSOY) “Şərəf” medalı 
ilə təltif olunmuşdur.

2017–ci il dekabrın 7-də Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universitetində 
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı 
(TÜRKSOY) kafedrası açılmışdır. 
Bu kafedranın açılması türk dünyası-
nın həmrəyliyi, birliyi, eləcə də türk 
ədəbiyyatının, tarixinin, mədəniyyətinin 
elmi tədqiqi və təbliği istiqamətində 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq 
Türk Mədəniyyəti Təşkilatının baş katibi, 
professor Düsen Kaseinov, Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universitetinin rekto-
ru ADPU-da TÜRKSOY kafedrasının 
açılmasını bu istiqamətdə atılan vacib 
addımlardan biri adlandırılmışlar. 

Bu  beynəlxalq  təşkilatla  ölkəmizin 
mədəni əlaqələrinin  genişlənməsi  
mədəniyyətimizin  türkdilli ölkələrə in-
teqrasıyasında əhəmiyyətli  rol oynayır.
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Zaqatala: Aqrar sahənin 
inkişafı diqqət mərkəzindədir

Bölgə müxbiri kimi fəaliyyət göstərdiyim rayon və 
şəhərlərin hamısında özünəməxsus keyfiyyətlər 
istənilən qədərdir. Bu baxımdan, Zaqatala daha 

çox fərqlənir. Çünki Zaqatalada aqrar sektorun taxılçılq, 
heyvandarlıq, tütünçülük, meyvəçilik, baramaçılıq, gülçü-
lük, bitkiçilik və digər sahələrində uğurlu nəticələrin əldə 
edilməsi ilə yanaşı, burada çoxsaylı yaddaqalan tədbirlər 
də keçirilir. Elə dövlət başçımız da məhz bu istiqamətdə 
fəaliyyətin genişləndirilməsini tövsiyə edir. 

Türk xalqlarının mədəniyyətlərinin 
inteqrasiyasında TÜRKSOY-un rolu

1993-cü il iyulun 12-də  
Qazaxıstanın Almatı 

şəhərində TÜRKSOY-un yaradıl-
ması haqqında Azərbaycan, Qa-
zaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, 
Türkmənistan və Türkiyənin 
mədəniyyət nazirləri tərəfindən 
protokol imzalandı.

Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf proqramları-
nın uğurlu icrasını hər bir vətəndaş öz həyatında 
hiss edir. Bu baxımdan qaçqın və məcburi 

köçkünlərə göstərilən xüsusi qayğı da böyük əhəmiyyət 
daşıyır. Ulu öndər Heydər Əliyev bu qəbildən olan in-
sanlara daim diqqət və qayğı ilə yanaşıb, onların sosial 
müdafiəsi və mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində böyük işlər görüb.
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