
Baş infeksionist: Yoluxma sayı arta bilər
 � Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal İsayev 

bildirib ki, əhali Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahın müəyyən etdiyi qaydalara əməl etməsə, 
koronavirusa yoluxma sayı daha da arta bilər.

Cəlal İsayev qeyd edib ki, əhalinin 
0,1 faizində koronavirus aşkarlanıb. 
Aşkar edilənlərin 1,2 faizində letallıq 
göstəricisi müşahidə edilib.

Baş infeksionist qeyd edib ki, 
Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət 
hələ nəzarət olunan səviyyədədir: 

“Bu nəticəni saxlamağın özü də bir 
müvəffəqiyyətdir. İnsanlar qaydalara 
əməl etsələr, yoluxma və ölüm sayı 
daha aşağı olar”.

C.İsayev Azərbaycanda yoluxma-
nın dalğavari gedişatının müşahidə 
edildiyini vurğulayıb: “Aprelin 27-dək 

xəstələnmə halları tam aşağı 
düşmüşdü. İndi yoluxma dəfələrlə 
artıb. Bu, epidemiyanın dalğavari 
gedişidir. Epidemiya hələ davam 
edir. Epidemiyanın ikinci dalğa-
sının olub-olmaması haqqında 
konkret fikir söyləmək hələ tezdir. 
Nəticələr təhlil edildikdən sonra 
bu barədə fikir söyləmək olar”.

Qeyd edək ki, son günlər 
ölkədə koronavirusa yoluxma 
hallarının sayı 300-ü ötüb.

Hədəf mədəni əlaqələri genişləndirməkdir
Özbəkistanda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin 

fəaliyyətə başlamasından 10 il ötür

Azərbaycanın Özbəkistandakı 
səfirliyinin nəzdində fəaliyyət 
göstərən mərkəz ölkələrimiz arasın-
da mədəniyyət, elm, təhsil, turizm 
sahələrində əməkdaşlığın inkişa-
fında xüsusi rol oynayır. Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin 2010-cu il sentyabrın 
27 -də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan 
Respublikasının o vaxtkı Baş naziri 
(indiki Prezident) Şavkat Mirziyoyevin 
iştirakı ilə açılışı olmuşdur. 

Mərkəz səfirliyimizin humanitar 
sahədə tədbirlərini həyata keçirir. 
AMM-in həyətində ulu öndər Heydər 
Əliyevin büstü ucalır. Mərkəzin 
tərkibində 4 muzey (Heydər Əliyev mu-
zeyi, Azərbaycan tarixi və dövlətçiliyi 
muzeyi, Azərbaycan-Özbəkistan 
dostluğu muzeyi, Azərbaycan xalçaları 
muzeyi), Azərbaycanın milli libasları 
adlı daimi sərgi salonu, kitabxana, 
Lütfizadə adına İnformasiya-Resurs 
Mərkəzi, habelə kurs və dərnəklər 
fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildən 
mərkəzin nəzdində Azərbaycan dili 
kursları fəaliyyətə başlamışdır. Dərslər 
Azərbaycandan dəvət edilmiş tanın-
mış pedaqoqlar tərəfindən aparılır. 
Ötən illər özbək dilində Azərbaycan 

dövlətçiliyi, tarixi, mədəniyyəti, 
ədəbiyyatı, turizm barədə 60-dan çox 
adda kitab və musiqi diskləri nəşr 
edilmişdir. 

Mərkəzin fəaliyyətinin nəticəsi 
olaraq tarixdə ilk dəfə hər iki 
ölkənin mütəxəssislərinin iştirakı 
ilə “Azərbaycan-özbəkcə, özbək - 
Azərbaycanca lüğəti” tərtib edilmiş, 
habelə dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin “Xəmsə”si özbək dilinə 
tərcümə olunmuş, Daşkənddə nəşr 
edilmiş, geniş təqdimat mərasimləri 
keçirilmişdir.

Mərkəzin nəzdində yaradılmış 
xüsusi işçi qrup “Wikipedia.org” 
Beynəlxalq Elektron Ensiklopediya-
sında özbək dilində Azərbaycana dair 
(Azərbaycan tarixi, Qarabağ, onun 
tarixi, abidələri, erməni işğalı, turiz-
mimiz, ədəbiyyatımız və s.) yüzlərlə 
bölmə yaratmış, internet istifadəçilərinə 
təqdim etmişdir. Hazırda bu iş uğurla 
davam etdirilir.

Mərkəzin sifarişi ilə Azərbaycan və 
özbək xalqları arasında qədimlərdən 
müasir dövrə qədər dostluq əlaqələrini, 
ölkələrimiz arasında strateji part-
nyorluq münasibətlərini özündə əks 
etdirən “Dostluq riştələri” adlı sənədli 
film (özbək və Azərbaycan dillərində) 

hazırlanmış və ictimaiyyətə təqdim 
edilmişdir.

Məhz Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin həyata keçirdiyi layihəyə 
əsasən Özbəkistanda yaşayıb yarat-
mış tanınmış azərbaycanlıların, dias-

por fəallarının (heykəltaraş 
Eynulla Əliyev, pedaqoq, 
tərcüməçi Seyid Rza Əlizadə, 
rəssam Yusif Hüseynov, şair 
İxtiyar Rza, Azərbaycanın 
Özbəkistandakı birinci səfiri 
Aydın Əzimbəyov) irsləri 
əbədiləşdirilmişdir. Bu 
məqsədlə onların yaşadıqları 
evlərinin üzərinə barelyefləri 
vurulmuş, Azərbayca-
Özbəkistan dostluğu muzeyində 
onların büstləri qoyulmuş, yaradıcılıq 
tədbirləri (fərdi sərgilər) təşkil edilmiş 
və Daşkənddə ilk dəfə olaraq ulu öndər 
Heydər Əliyevin adını daşıyan küçədə 
onun xatirə löhvəsinin açılışı olmuşdur.

AMM Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
dair dünya ictimaiyyətini 
məlumatlandırmaq, Azərbaycan 
torpaqlarının işğala məruz qalması, 
ölkəmizin haqq işini dünyaya çatdır-
maq məqsədi ilə özbək gənclərinin işti-
rak etdiyi “Azərbaycan, Qarabağ, sülh 
üçün oxu” adlı xüsusi layihə həyata 
keçirmişdir. 

Ötən müddət ərzində Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə 
hər il Özbəkistanda yerli mətbuatda 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsi, milli mədəniyyətimiz, 
ədəbiyyatımız, ölkəmizin turizm imkan-
larına dair yüzlərlə məqalə dərc olunub 
və bu mövzuda onlarca kitab işıq üzü 
görüb. 

Məhz, Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin layihələri sayəsində 
Azərbaycan və Özbəkistanın elm, 
təhsil, mədəniyyət müəssisələri arasın-
da əməkdaşlığa dair çoxsaylı memo-
randum imzalanmış, qarşılıqlı səfərlər 
edilmişdir.

AMM-in iştirakı və təşkilatçılığı 
ilə hər il özbək mətbuatının 
nümayəndələrinin Azərbaycana media-
turları təşkil edilir və layihə nəticəsində 
Özbəkistanın televiziya kanallarında, 
saytlarında Azərbaycana dair çoxsaylı 
materiallar nümayiş etdirilir.

Mərkəz milli mədəniyyətimizin, 
incəsənətimizin, ədəbiyyatımızın 
təbliği məqsədi ilə hər il Daşkənd, 
Səmərqənd, Buxara, Xivə şəhərlərində 
Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı 
günləri təşkil edir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının (AMEA) Rəyasət Heyətinin 
“Türkologiya” jurnalı və Özbəkistanda 
fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Mədəniyyət ara-
sında əməkdaşlıq haqqında memo-
randum imzalanıb. Sənədi AMM-in 
direktoru Samir Abbasov və elektron 
formada “Türkologiya” jurnalının baş 
redaktoru, akademik Kamal Abdulla 
imzalayıblar. Sənəddə “Türkologiya” 
jurnalının Özbəkistanda daha da geniş 
yayılmasına, nəşrin öz nömrələrində 
Özbəkistan tərəfinə xüsusi yer ayırma-
sına dəstək olmaq və digər məsələlər 
öz əksini tapıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Bakı Slavyan Universitetinin rek-
toru, filologiya elmləri doktoru, profes-
sor Nurlana Əliyevanın “Azərbaycanı 
dəyişən məhəbbət” kitabına daxil edilmış 
məqalələrin bir hissəsi ulu öndər Heydər 
Əliyevə, bir hissəsi dövlətçilik memarı ulu 
öndər olan müasir Azərbaycanın inkişafını 
şərtləndirən amillərə həsr edilib.

“Azərbaycanı dəyişən məhəbbət” 
kitabında deyildiyi kimi: “1918-ci ilin 
mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, 
“İstiqlal bəyannaməsi” ilə həyata vəsiqə 
aldı. Xalq hakimiyyəti və insanların 
bərabərliyi prinsiplərinə əsaslanan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün 
ölkə vətəndaşlarına eyni hüquqlar verərək 
hər cür bərabərsizliyi aradan qaldırdı.”

Kitabda daha sonra bildirilir ki, 1991-
ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respub-
likasının dövlət müstəqilliyi haqqında 
Konstitusiya Aktı”  qəbul edildi və bu, xal-
qımızın siyasi həyatında tarixi fakt oldu. 
Amma real olaraq müstəqil Azərbaycan 
Respublikası sərhəd müharibəsində 
itkilər verir və iqtisadi cəhətdən tənəzzülə 
doğru gedirdi. XX əsrin 90-cı illərinin 
əvəllərində həm xaricdən, həm də daxildən 
müstəqilliyimizə qarşı qəsdlər hazırlan-
mışdı. Azərbaycan parçalanmaq təhlükəsi 
qarşısında idi, vətəndaş müharibəsinin 
başlanması təhlükəsi var idi, ölkədə 
nəzarətdən çıxmış silahlı qruplaşmalar 
tüğyan edirdi.     

Müəllif xatırladır ki, tarixin gedişa-
tını fəhmlə dərk edən uzaqgörən lider 
Heydər Əliyev siyasi nüfuzuna, zəngin 
dövlətçilik təcrübəsinə və xalqın ona olan 
inamına güvənərək böyük iradə nümayiş 
etdirdi, sabitliyə nail oldu. Respubli-
kada səriştəsizlik, hakimiyyət boşluğu, 
siyasi ambisiyalar, separatçılıq meyilləri 
Azərbaycan dövlətçiliyini labüd iflasla 
üzləşdirmişdi. Onda xalq ciddi təkidlə 
“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də 
fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” 
kəlamının fəlsəfəsi ilə yaşayan bö-
yük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevi 
hakimiyyətə dəvət etdi. Ulu öndər xalqın 
təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdı. Bu 
qayıdış bir məhəbbət idi və Azərbaycanı 
dəyişdi. Azərbaycan dövlətçiliyi yaşadı, 
bu məhəbbət Azərbaycan dövlətçiliyini 
tarixin cığırdaşı etdi. 1

Daha sonra bildirildi ki, 1993-cü 
ildə Azərbaycanı xalqın Heydər Əliyev 
şəxsiyyətinə, ulu öndərin dövlətçilik 
fenomeninə inamı dəyişdi. Azərbaycanı 
böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 
siyasi kursuna sədaqət– Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
uğurlu daxili və xarici siyasəti dəyişdi: 
“Bütövlükdə, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin əsasını qoyduğu, Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən 
siyasət Azərbaycanda sağlam təfəkkürlü, 
milli-mənəvi dəyərləri mənimsəmiş, 

Vətəninə, xalqına bağlı, sədaqətli gənclər 
ordusunun yetişməsini təmin edib. 
Azərbaycan gəncliyi mütərəqqi dəyərləri 
mənimsəyib, milli maraqlara, həmçinin 
milli-mədəni dəyərlərə uyğun möhkəm 
əqidəyə sahibdir”. Beləliklə, Azərbaycan 
dövlətçiliyi asılılıqdan xilas oldu – 
Azərbaycana Heydər Əliyev məhəbbəti 
Azərbaycanı dəyişdi.

Gənclərin, bu sıradan ordu gənclərinin 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin istər 
məzmun, istərsə də forma baxımından 
genişləndirilməsi, zənginləşdirilməsi çağ-
daş ədəbiyyatımızın da yerinə yetirməli 
olduğu missiyadır. Professor Nurlana 
Əliyeva ədəbiyyatşünas kimi bu missiya-
nın mahiyyətini məqalələrlə təzahür edən 
vətəndaşlıq formatlı azərbaycançılıqla 
yerinə yetirib. Bu azərbaycançılığın milli-
mənəvi mahiyyəti dövlətçiliyə sədaqətdir,  
“Bəşəriyyətin yeni inkişaf mərhələsinə da-
xil olması gənclərdən dərin bilik, yüksək 
hazırlıq tələb edir. O, yeni texnologiya-
lardan baş açan, savadlı, zəkalı gənclərə 
dünyanın hər yerində ehtiyac var”.

 Azərbaycanın müxtəlif tarixi 
dövrlərini bir qədər qürurla, bir qədər 
təəssüflə xatırlayan (və xatırladan) pro-
fessor Nurlana Əliyeva zaman anlamında 
tarixin dünəni ilə sabahı arasında mənəvi 
analogiyalar verir ki, bu da yeniyetmələrin 
və gənclərin vətənpərvərlik duyğularının 
pərvərişinə alim-vətəndaş sayğısıdır. Bu 

sayğı böyük inama söykənir, bu böyük 
inam dövlətçilikdir: “Azərbaycanın 
müstəqilliyi dönməzdir. İndi bu 
müstəqilliyin maddi, iqtisadi və dövləti 
bazası da, həmin bazanı möhkəmlətməyə 
Prezidentimizin siyasi iradəsi də vardır. 
Bu iradə dünən də var idi, bu gün də var, 
sabah da olacaqdır!” 

“Azərbaycanı dəyişən məhəbbət” 
kitabında fəlsəfi dilçilik məktəbinin banisi, 
alman dilçisi V.Humboldtun bir fikri 
xatırladılır: “Xalqın dili onun ruhudur və 
xalqın ruhu onun dilidir – bundan da güclü 
olan eynilik təsəvvür etmək çətindir”. 
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 
Azərbaycan dilinə müqayisəyəgəlməz 
məhəbbəti də gənclərin ana dilinə sevgisi 
də onun azərbaycançılığının fövqündə 
dayanırdı. Müəllif  bu amili qürurla 
xatırladır, “Ana dilimizin Cümhuriyyətə 
qədər keçdiyi tarixi yol”unun Heydər 
Əliyev tərəfindən böyük azərbaycançılıq 
sevgisi ilə davam etdirildiyini, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
ulu öndərin dil siyasətini də uğurla davam 
etdirdiyini Azərbaycanı dəyişən məhəbbət 
səviyyəsində bildirir.   

 “Azərbaycanı dəyişən məhəbbət” ki-
tabında bir aktual mövzuya da yer ayrılıb: 
“Dünya dövlətlərinin mövcud təcrübəsinin 
təhlili göstərir ki, “birinci xanım” 
anlayışı ayrı-ayrı ölkələrdə dövlətçilik 
ənənələrindən, siyasi sistemdən, mil-
li-mental dəyərlərdən və digər bu kimi 
amillərdən asılı olaraq müxtəlif səpgilərdə 
qəbul olunsa da, onun bütün ölkələr üçün 
eyni sayılan müəyyən parametrləri var. 
Bu da dövlətin birinci xanımının yüksək 
ictimai statusudur. Belə yüksək status isə 
ölkənin birinci ledisinin şəxsiyyətini daim 
ictimai maraq dairəsinə çevirir”.

“Azərbaycanı dəyişən məhəbbət” ki-
tabında ayrı-ayrı məqalələr də, tezislər də 
həyatın sözlə təsviridir, bu təsvir sevgidir, 
təəssübkeşlikdir, Azərbaycanı dəyişən 
məhəbbətə məhəbbətin təzahürüdür. 
Beləliklə, professor Nurlana Əliyevanın 
“Azərbaycanı dəyişən məhəbbət ” 
kitabı çağdaş tariximizin siyasi-mənəvi 
mənzərəsinə işıq salan samballı elmi-pub-
lisistik topludur.

Rəşid FAXRALI,  
şair-publisist

19 iyun 2020-ci il, cümə

Tədbirə moderatorluq edən Darxan Kıdırəli 
bildirib ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda, Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Naxçıvan 
Sammitində Türk Akademiyasının yaradılması 
barədə qərar qəbul olunub və 2010-cu ilin 25 
may tarixində təşkilat rəsmi fəaliyyətə başlayıb. 
Akademiyanın əsas tədqiqat istiqamətlərindən 
biri türk dünyasının tarixi şəxsiyyətlərinin 
zəngin mənəvi irsinin öyrənilməsi və 
beynəlxalq miqyasda tanıdılmasıdır.

Bu çərçivədə həyata keçirilən Abay Ku-
nanbayevin 175 illik yubiley tədbirləri  2020-ci 
ilin yanvar ayında Bakıda “Abay ili”nin açılış 
mərasimi ilə başlayıb. Türk xalqlarının mənəvi 
dünyasının təmsilçisi olan ədibin yubileyinin 
müxtəlif şəviyyələrdə, o cümlədən, UNESCO-
da qeyd olunması planlaşdırılsa da, pandemi-
ya səbəbindən tədbir onlayn formada keçirilir.

Çıxış edənlər Abay yaradıcılığının 
bəşəriyyət üçün böyük mənəvi miras olduğunu 
bildiriblər.

Ölkəmizin Qazaxıstandakı səfiri Rəşad 
Məmmədov Abay Kunanbayevin anadan 
olmasının 175 və Türk Akademiyasının 10 illik 
yubileylərinin türk dünyası üçün əhəmiyyətli 
hadisə olduğunu qeyd edib. 

Səfir Rəşad Məmmədov öz növbəsində 
Abay Kunanbayevin XIX əsrdə maarifçilik 
hərəkatının başlaması və qazax xalqının 
maariflənməsində əvəzsiz rol oynadığı-
nı, əsərlərindəki dərin məna yükü ilə milli 
sərhədləri aşaraq beynəlxalq miqyaslı ta-
rixi şəxsiyyətə çevrildiyini qeyd edib. Onun 
sözlərinə görə, Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyev 1995-ci ildə onun 150 illik 
yubileyinin Azərbaycanda da qeyd edilməsi 
barədə göstəriş verib.

Həmin il Almatıda keçirilən yubiley 
tədbirlərində Heydər Əliyevin şəxsən iş-
tirakı onun Abay yaradıcılığına verdiyi 
yüksək qiymətin əyani göstəricisidir. Bu 
baxımdan, Azərbaycan BTA-nın ortaq tarixi 
şəxsiyyətlərimizlə bağlı fəaliyyəti təqdirəlayiq 
hesab edir. 

O cümlədən, Azərbaycanın görkəmli yazıçı-
ları Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Nəriman 

Nərimanovun 150, böyük bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəyovun 135 illik yubileylərinin beynəlxalq 
səviyyədə qeyd olunması, əsərlərinin tərcümə 
edilməsi akademiyanın bu ilki fəaliyyət planına 
daxildir.

AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, akademik 
İsa Həbibbəyli Abay Kunanbayevin əsərlərinin 
dünyanı sülhə, ədalətə, bərabərliyə, dostlu-
ğa çağırdığını, onun yaradıcılığının müasir 
və hər zaman aktual olduğunu söyləyib. O, 
ədibin əsərlərinin bir neçə dəfə kitab halında 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunduğunu və bu 
prosesdə Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, 
Məmməd Araz, Mirvarid Dilbazi kimi görkəmli 
sənətkarların iştirak etdiyini vurğulayıb.

Bundan əlavə, Ədəbiyyat İnstitutunun 
“Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq” jurnalının bu il 
çap olunmuş bir nömrəsinin Abaya həsr edildi-
yini diqqətə çatdırıb. 

Konfrans çərçivəsində nüfuzlu türkoloqların 
məruzələri dinlənilib. 20-dək ölkədən müxtəlif 
dövlət xadimlərinin, alim və tədqiqatçıların 
iştirak etdiyi videokonfransın sonunda Abayın 
Azərbaycan, qırğız və özbək dillərində nəşr 
edilmiş “Qara söz” kitabının təqdimatı keçirilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Ağstafada bol məhsul gözlənilir
Bu il Ağstafa ra-

yonunda bol məhsul 
gözlənilir. Rayonda 10 
min 275,9 hektar sahədə 
taxıl, o cümlədən 8 min 
272,4 hektarda buğda, 
2 min hektar sahədə 
isə arpa əkilmişdir. 
Mütəxəssislərin təxmini 
hesablamalarına görə, 
havalar imkan versə, 
əvvəlki illərdən daha çox 
məhsul götürmək müm-
kün olacaq.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Seymur Orucov 
rayonun taxıl zəmilərinə 
baş çəkmiş, fermerlərlə, 
mütəxəssislərlə görüşmüş, arpa 
biçininin gedişi ilə maraqlan-
mışdır.

İqtisadiyyatının əsasını 

aqrar sahə təşkil edən  Ağstafada 
zəmilərin vəziyyəti, biçilmiş ilk 
hektardan əldə olunan nəticələr 
göstərir ki, rayon taxılçılarının 
bol məhsul götürməsi üçün 
əlverişli imkan var.

Məhsulun tez və it-
kisiz toplanması, yanğın 

təhlükəsizliyinə ciddi əməl 
olunması  barədə müvafiq qu-
rumlara tövsiyə və tapşırıqlar 
verilmişdir.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Çin Qansu əyalətindəki kosmodrom-
dan “Çançjen-2D” raket daşıyıcı ilə orbitə 
3 yeni peyk göndərib.

Peyklərdən biri, 
 “Qaofen-9” Yerin səthini 
müşahidə, şəhər 
planlaşdırması, kənd 
təsərrüfatı torpaqlarının 
qiymətləndirilməsi, eləcə 

də təbii fəlakətlərin proqnozlaşdırılması ilə 
məşğul olacaq.

“Hede-5” peyki gəmiçilik və naviqasiya 
üçün istifadə olunacaq. “Pisin-3A” isə peyk 
texnologiyaları araşdırmaları üçün nəzərdə 
tutulub.

Hər üç peyk təyin olunan orbitə uğurla 
çatıb.

“Xalq qəzeti”

ABŞ Çin və Hindistan arasındakı 
vəziyyətin sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir

Xatırladaq ki, Ladax Birlik Ərazisində Hin-
distan və Çin əsgərləri arasında toqquşma baş 
verib. ANİ informasiya agentliyinin məlumatına 

əsasən, toqquşma zamanı 20 Hindistan əsgəri 
həlak olub, Çin tərəfindən ölənlərin və yaralanan-
ların sayı isə 43 nəfərdir. Toqquşmalar zamanı 
odlu silahdan atəş açılmayıb, tərəflər daş və 
dəyənəklərdən istifadə ediblər.

 “Xalq qəzeti”

“Abay və XXI əsr: tarixdən dərslər”

Beynəlxalq Türk Akademiyası görkəmli qazax yazıçısı Abay Kunanba-
yevin anadan olmasının 175 illiyinə həsr olunmuş “Abay və ХХІ əsr: 
tarixdən dərslər” adlı videokonfrans keçirib.Canlı yayın formatında 

keçirilən konfransa Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan 
Kıdırəli, UNESCO-nun Asiya və Sakit Okean ölkələri bölməsinin rəhbəri 
Andrey Şevelyov, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macarıstan, Monqolus-
tan, Özbəkistan, Türkiyə, Başqırdıstan və digər ölkələrdən tanınmış türkoloq 
alimlər qatılıblar.

Çin orbitə 3 yeni 
peyk göndərib

Azərbaycanla Özbəkistan arasında 
humanitar əlaqələrin qədim kökləri 
vardır. Müstəqillik qazandıqdan sonra 

ölkələrimiz arasında 2 oktyabr 1995-ci ildə 
yaradılmış diplomatik münasibətlər bu 
əlaqələrin inkişafına yeni stimul vermişdir. 
Son illər bu əlaqələrin daha intensiv xa-
rakter almasında Özbəkistanda yaradılmış 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin (AMM) böyük rolu vardır.

Dövlət Departamenti bildirib ki, 
ABŞ Çin və Hindistan  arasındakı 
vəziyyətin sülh yolu həllini 

dəstəkləyir. Dövlət Departamentinin 
məlumatında deyilir: “Faktiki nəzarət 
xətti boyunca Hindistan və Çin qüvvələri 
arasındakı vəziyyəti yaxından izləyirik. 
Həm Hindistan, həm də Çin dees-
kalasiya istəyini ifadə etdilər və biz 
hazırkı vəziyyətin sülh yolu ilə həllini 
dəstəkləyirik”.

“Azərbaycanı dəyişən məhəbbət”

YENİ  KİTAB

Dövlətə, dövlətçiliyə məhəbbət də, belə sevgiyə sədaqət də xal-
qa xidmət yolunu aydınlığa qərq edir. Bu baxımdan mövzusu 
dövlətçiliklə bağlı olan əsərlər vətəndaşlıq duyğularını nurlandıran 

gur işığa dönür. Filologiya elmləri doktoru, professor Nurlana Əliyevanın 
“Azərbaycanı dəyişən məhəbbət” kitabı da dövlətçiliyə məhəbbət və 
sədaqətlə yazılmış publisistik qaynaqdır. Kitabda əksini tapmış fakt və 
hadisələr bilavasitə dövlətçiliklə bağlı olduğuna görə ciddi  vətəndaşlıq 
missiyası daşıyır. Nəşr müəllifinin alim-vətəndaş məhəbbəti çağdaş oxu-
cuya dərindən anladır: “Heç bir qərəzli dairə Azərbaycanla təzyiq dilində 
danışa bilməz!”.        
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