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Mədəniyyət sahəsində  

ciddi islahatlara ehtiyac var

Təkmil qanunvericilik bazasının yaradılma-
sının mədəniyyət sahəsində islahatların həyata 
keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayacağı xüsusi 
olaraq qeyd edilib. Komitənin iclasında bildirilib ki, 
qarşıdakı sessiyada müxtəlif qurumlardan komitəyə 
daxil olacaq qanun layihələri ilə yanaşı, “Kine-
matoqrafiya haqqında” və “Azərbaycan muğam 
sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqın-
da” qanun layihələri də müzakirəyə çıxarılacaq. 
Komitədə müxtəlif mövzularda bir sıra dinləmələr 
keçiriləcəkdir. Hələ bir müddət əvvəl Mədəniyyət 
nazirinin birinci müavini Anar Kərimov görkəmli 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə keçirdiyi 
videokonfransda islahatların keçirilməsinin vacibli-
yini xüsusi vurğulamışdır. Videokonfrans iştirak-
çıları ilə mədəniyyət sahəsində görüləcək işlər və 
gələcək planlarla bağlı səmimi fikir mübadiləsi 
aparıldı. Görüş iştirakçıları ölkə rəhbərliyi 
tərəfindən mədəniyyət sahəsinə və incəsənət 
xadimlərinə göstərilən diqqət və qayğını yüksək 
dəyərləndirdilər. Mövcud problemlər və onların həll 
yolları, həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələr 
müzakirə edildi. Mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
mədəni irsin qorunması, təbliği və təşviqinin 
genişləndirilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirdilər.

Həmin konfransda Anar Kərimov gələcəkdə 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən reallaşdırıla-
caq layihələr və bu sahədə aparılan islahatlarda 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin daha fəal 
iştirakının vacibliyini qeyd etmişdir. O, nazir-
liyinin yaradıcı insanlarla, incəsənət xadimləri 
ilə ünsiyyətə, fikir mübadiləsinə daim önəm 
verəcəyini, hər zaman onların yanında olacağını 
bildirmişdir.

Anar Kərimov Milli Məclisin Mədəniyyət 
komitəsinin iclasındakı çıxışında islahatlar barədə 
ətraflı məlumat vermişdir. Dövlıətimiz üçün strateji 
sahə olan milli mədəniyyətin qorunması və inkişafı, 
ölkə və dünya miqyasında təbliği və təşviqi, müasir 
dövrün tələbinə uyğun olaraq gəlir gətirən sahəyə 
çevrilməsi üçün mütəxəssislərin və vətəndaşların 
təkliflərinin nəzərə alınacağını diqqətə çatdırmışdır. 
İslahatların keçirilməsi, baş tutacaq dəyişikliklərin 
mədəniyyət sahəsində çalışanların əməkhaqqılarına 
müsbət təsir göstərəcəyi də qeyd olunmuşdur.

Qeyd olunub ki, rəqəmsallaşdırma və stan-
dartlaşdırma mədəniyyət sahəsində inkişafa səbəb 
olacaq. Nazir müavini bildirib ki, mədəniyyət 
sahəsində bəzi standartlar müəyyən edilməlidir. 
Çox təəssüf ki, bu olmadığı üçün mədəniyyətimizə 

kənardan təsirlərin şahidi olmuşuq. Bəzi 
məsələlərdə bu qəbuledilməzdir. Standartlaşma 
və buna nəzarət bizim yeni yanaşmamızdır. Hər 
birimiz bilirik ki, mədəniyyət hər zaman dövlətdən 
dəstək alan sahədir. Ancaq özəl sektorun da artıq bu 
sahəyə cəlb edilməsi üçün kifayət qədər potensial 
var. Özəl sektorun mədəniyyət sahəsinə investisiya 
qoymasına çox böyük istək var. Çünki mədəniyyət 
sahəsi daim gündəmdə olan sahədir. Bununla özəl 
sektor həm də özünü reklam etmiş olur. Fransada 
bu kimi özəl sektora vergi güzəştləri tətbiq edilir. 
Biz də bunu tətbiq etməklə dövlətin mədəniyyət 
sahəsinə dəstəyini və bu sahədə maliyyə yükünü 
azalda bilərik.

İslahatlar dövründə qarşıda duran vəzifələrdən 
biri də tarixi abidələrin mühafizəsinin təmin 
edilməsidir. Tarixi abidələr mühafizə edilməsə, 
onun saxlanmasında müəyyən problemlər yaranır. 
Nazir müavinin bildirdiyinə görə, bu sahəyə ayrılan 
maddi resurslar azdır. Bərpa olunası tarixi abidələr 
çoxdur. Bunun hamısını məhdud maliyyə resursları 
ilə həyata keçirmək olduqca çətindir. Qeyd olunub 
ki, konkret beynəlxalq meyarlara cavab verən si-
yahı tərtib olunacaq. Beynəlxalq, ölkə daxilində və 
yerli səviyyədə əhəmiyyətli olan abidələrin siyahısı 
hazırlanacaq. Məhdud maliyyə resursları vasitəsilə 
çalışacağıq ki, bütün tarixi abidələrin bərpasını 
həyata keçirək. 

İslahatlar yaradıcı təşkilatlar və ictimai 
birliklərin fəaliyyətlərinin gücləndirilməsinə də 
mühüm stimul verəıcək. Nazir müavini deyib 
ki, bu təşkilatlar və ictimai birliklər Mədəniyyət 
Nazirliyinə layihə təqdim etməlidirlər. Belə olsa, 
biz də onlara maliyyə vəsaitinin ayrılması üçün 
köməklik edə bilərik. 

Nazir müavini Anar Kərimov deyib ki, yeni 
mədəniyyət strategiyası hazırlanmalıdır. Son 
vaxtlar Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına 
uyğun addımlar atmağa başlamışıq. Vəziyyətin 
təhlil edilməsi üzrə işlər aparılır. Mədəniyyət 
Nazirliyində aşkara çıxan problemlərin həlli üçün 
proses davam edir. Bu prosesin davamı üçün biz 
islahat işçi qrupu təsis etmişik. Burada yerli, xarici 
ekspertlər var. Xarici ekspertlər bundan əvvəl 
Azərbaycana səfər edən şəxslərdir. Onlar da bu 
işçi qrupa cəlb edilib. Azərbaycanda mədəniyyət 
sahəsində islahatların keçirilməsi dövrün tələbidir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

 � Müdafiə nazirinin təsdiq 
etdiyi 2020-ci ilin döyüş hazırlığı 
planına uyğun olaraq Hərbi Hava 
Qüvvələrinin (HHQ) gecə və məhdud 
görmə şəraitində təlim uçuşları 
keçirilib.

Müdafiə Nazirliynin mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, senariyə əsasən, 
Su-25 və MiQ-29 tipli təyyarələr havaya qalxma 
və yerə enmə, şərti hava və yer hədəflərinin 

məhv edilməsi, kiçik və orta hündürlüklərdə 
çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıq-
ları icra ediblər.

Təlimlər zamanı pilotlar həmçinin, şərti 
düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatla-
rını təyin etməklə hava kəşfiyyatı da həyata 
keçiriblər.

Təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib.

“Xalq qəzeti”

KTMT-nin heç bir üzvü 
təcavüzkarı dəstəkləməyi arzulamır

Ermənistanın münaqişə çərçivəsində 
hərbi əməliyyatlara KTMT-ni cəlb etmək 
cəhdlərini şərh edən O.Kuznetsov bildi-
rib ki, hərbi-siyasi alyansın heç bir üzvü 
təcavüzkarı dəstəkləmək arzusunda deyil: 
“Əgər kimsə bunu gizli şəkildə edirsə belə, 
bu, gec-tez üzə çıxacaq. Mən tam əminəm 
ki, KTMT-nin heç bir üzvü, hətta Rusiya da 
Ermənistanı Qarabağa görə Azərbaycanla 
açıq müharibədə dəstəkləməyəcək”.

  “Xalq qəzeti”

Tarix İnstitutunun alimi Arsak  
toponimi ilə bağlı real faktları açıqlayıb

O bildirib ki, Göyçə gölünün cənub-
şərq sahilində Aşağı Zağalı kəndi 
yaxınlığında aşkar edilmiş Urartu mixi 
yazılı kitabəsində Qarabağın dağlıq 
hissəsinin adı qədim türkcədə “Yurd” 
sözünün qarşılığı olaraq “Urte” kimi 
çəkilir. Erməni tarixçiləri Q.A.Kapansyan 
və N.V.Arutyunyan əsassız olaraq Arsak 
toponiminin “Urtexi” adından yarandı-
ğını iddia etmişlər. Tanınmış arxeoloq 
B.B.Piotrovski Urartunun şimal-şərqə 
doğru genişlənmə siyasətinin Qarabağ 
yaylaqlarında yaşayan tayfaların ciddi 
müqaviməti üzündən baş tutmadığı-
nı qeyd edib. Əslində Arsak adı Sak 
etnonimindən yaranıb, doğru tələffüzü 
Ərsak olmuş, mənası isə “Sak əri, ərəni” 
deməkdir.

Azərbaycanın qədim türk boyları-
nın adı Urartu mənbələrində İşqigulu, 
Aşşur mənbələrində Aşquz və ya İşquz, 
qədim yəhudi dini mətnlərində Aşkenaz, 
irandilli mənbələrdə Sak, yunan və latın 
mənbələrində isə İskit (Skutai) və Skolati 
kimi çəkilir. Qafqaz regionunda, eləcə də 
Xəzər dənizi hövzələrində yaşayan Sak 
boylarının antik mənbələrdə rast gəlinən 
Skolati adı əslində qədim türkcədə “Sak 
Elatı” sözündən qaynaqlanır.

Orta əsrlər dövründə Alban apos-
tol kilsəsinin mərkəzi olan Gəncəsər 
məbədinin kitabəsində Alban-Xaçın 
knyazı Həsən Cəlal “Uca və böyük Ərsak 
ölkəsinin hökmdarı, Alban vilayətinin 
çarı Böyük Həsənin nəvəsi, Vaxtanqın 
oğlu” kimi yad edilir. Bu kitabə onun 
əcdadlarının qədim türk boyuna mənsub 
olan Ərsak soyundan olmasını bir daha 
təsdiq edir. Təsadüfi deyil ki, XVIII əsrdə 
Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan 
alban xristian məlikləri də I Pyotra və II 
Yekaterinaya yazdıqları məktublarında 
özlərinin erməni deyil, alban olduqla-
rını təsdiq etmişlər. Akademik Yaqub 
Mahmudov araşdırmalarında qeyd edir ki, 
bu məktublar erməni alimləri tərəfindən 
saxtalaşdırılaraq, “alban türkləri” - 
“müsəlman albanlar”, “Arşaki nəsli” isə 
“erməni rəisləri nəsli” ifadələri ilə əvəz 
edilib. Qeyd edək ki, Arsak adı bir çox 
mənbələrdə Arşaki kimi də xatırlanır. 
Sak etnonimi Cənubi Qafqaz regionun-
da, o cümlədən Azərbaycan ərazisində 
əsasən yaylaq-qışlaq maldarlığı, dəmyə 
əkinçiliyi və atçılıqla məşğul olan türk 
boylarına verilmiş ümumi addır. Qədim 
yazılı mənbələrdə bəhs olunan Sakasena, 
Balasakan (Sak düzü), Maskut (Massaget) 
toponimlərinin, hazırda isə Şəki şəhərinin, 
Zaqatala rayonunun, Zəngəzurda Sisakan 
(Sisian) rayonu və Şəki kəndinin adları 
məhz Sak türklərinin adı ilə bağlı olaraq 
meydana gəlib. Loru-Pəmbək ərazisində 

Gözəldərə kəndinin türksoylu boylarından 
biri Ərsaklılar adı ilə tanınırdı.

Tarixçi alim diqqətə çatdırıb ki, 
eradan əvvəl I minilliyin birinci ya-
rısında Qarabağ ərazisi İskit-Sak (İç 
Oğuz) dövlətinin tərkibində olub. 
Qədim dövr üzrə tanınmış tarixçi alim 
İ.M.Dyakonov Midiya imperiyasının 
şimal sərhədinin Araz çayının şimalında 
“keçmiş İskit dövlətinin ərazisi”ndən 
keçdiyini göstərir. Şimali Azərbaycan 
torpaqlarında (Göyçə, Qarabağ, Borçalı, 
Şəki, Mingəçevir, Gəncə-Qazax) İskit-
Sak boylarına aid xeyli sayda maddi-
mədəniyyət nümunələrinin aşkar edilməsi 
regionda onların hərbi-siyasi cəhətdən 
nüfuzunun güclü olduğunu sübut edir. 
Antik mənbələrdə Kür və Araz çayları 
arasındakı ərazi Sakasena adı ilə tanı-
nırdı. Eradan əvvəl I əsrin sonu – bizim 
eranın I əsrinin əvvəllərində qədim yunan 
coğrafiyaşünası Strabon Sakasenanın Sak 
boyunun adı ilə əlaqədar olaraq meydana 
gəldiyini qeyd edir. I əsrdə yaşamış qədim 
Roma tarixçisi Böyük Plini “Təbiət tarixi” 
əsərində Sakasenanın Kürdən cənubda 
geniş coğrafiyanı əhatə etdiyini qeyd 
edir. Qədim yunan tarixçisi Arrian isə I-II 
əsrlərdə Sak ölkəsinin Azərbaycanın Kür 
və Araz çayları arasındakı geniş ərazisini 
əhatə etdiyini göstərir. İ.M.Dyakonova 
görə, Sakasena toponimi “Sakların 
yaşayış məskəni” (İran dillərində “Saka-
sayana”) mənasında rəsmi olaraq Midiya 
dönəmindən başlayaraq İskit dövlətinin 
mərkəzi arealına verilən ad olub. III 
əsrin ikinci yarısına aid Sasani pəhləvi 
mətnlərində Cənubi Qafqazda Alban, 
Adurbadaqan (Atropatena), İberiya kimi 
dövlətlərlə yanaşı, Sakan və Balasakan 
ölkələrindən də bəhs edilir.

Antik mənbələrdə Qarabağın dağlıq 
hissəsi Orxistena adı ilə tanınırdı. Orxiste-
na adının Şərqi Anadoluda yaşayan Hurri 
boylarının dilində “urxi” (“sadiq insan” 
mənasında) sözündən yarandığını güman 
etmək olar. Hurri boylarının türksoylu 

Saklarla qonşuluqda yaşadığını nəzərə al-
saq, Orxistena toponiminin Sak ölkəsinin 
daxilində türk boylarının oymaqlarından 
birinə kənardan verilən yer adı olması 
aydın olar. Alban tarixçisi Musa Kalan-
katlı eramızın I əsrində Alban dövlətinin 

ərazisinin cənubda Araz çayından şimalda 
Borçalı ərazisindəki Hunan qalasınadək 
uzanan geniş dağlıq və düzən torpaq-
ları əhatə etdiyini yazır. Onun verdiyi 
məlumata əsasən, Alban dövlətini Sisakan 
(Sak) soyundan olan Aran (Ərən) və 
onun varisləri idarə edib. Eradan əvvəl II 
əsr – bizim eranın I əsrində Azərbaycanın 
cənubunda Atropatena dövlətində Ərsak 
(Parfiya) hökmdarlarının “A” monoqramı 
ilə gümüş pulları zərb edilmiş və regionda 
“Ərsak pulları” adı ilə tanınmışdır. Parfiya 
dövlətinin banisi I Arsak parfiyalıların 
özləri tərəfindən Arşak, farslar tərəfindən 
Arşaka, romalılar tərəfindən Arsaces, 
yunanlar tərəfindən isə Arsakes adı ilə ta-
nınıb. I Arsakın (Arşak) əsasını qoyduğu 
Arşaki sülaləsinin eramızın ilk əsrlərində 
Şərqi Anadoluda və Cənubi Qafqazda 

bir neçə qolu hakimiyyətdə olmuşdur. 
Bu sülalənin qollarından biri olan Alban 
Arşaki sülaləsi Şimali Azərbaycanda 
hakimiyyətdə olub. Qarabağ ərazisində 
ilk Alban xristian məbədi də məhz bu 
sülalənin hakimiyyəti dövründə inşa 
edilib.

IV-V əsrlərdə Azərbaycan türk boyları 
Sasani fars imperiyasının zərdüştlüyü 
zorla yaymaq siyasətinə qarşı mübarizə 
aparırdılar. V əsr müəllifi Yegişe Ərən 
adlı hun sərkərdəsinin Balasakanı 
özünə iqamətgah edən Sak hökmdarı ilə 
saziş bağlayaraq Sasani ordusuna qalib 
gəldiyini, hətta qarətçi basqınlar edən 
erməni nahararlarını Şərqi Anadoluya 
qədər qovmasından bəhs edir. Alban tarix-
çisi Gəncəli Kirakos “Tarix” adlı əsərində 
türk boylarının qədim zamanlarda olduğu 
kimi XI-XIII əsrlərdə də, İskit adı ilə ta-
nındığını qeyd edib. Bizans imperiyasında 
IV-XV əsrlərdə yazılmış yüzlərlə tarixi 
əsərlərdə və dövlət sənədlərində türklər 
Hun, Oğuz, Qıpçaq, Səlcuq, Osmanlı 
adları ilə yanaşı, həm də İskit və ya Sak 
adlandırılıb.

“XVIII əsrin əvvəllərindən başla-
yaraq Avropada anti-türk təbliğatının 
genişlənməsinə xidmət edən və katolikliyi 

qəbul etmiş erməni mxitarist cərəyanının 
üzvləri qrabarca yazılmış mənbələri 
təhrif edərək Venesiyada nəşr etməyə 
başladılar. Həmin dövrdən başlayaraq 
M.Horenli, L.Parplı, Yegişe, Koryun və 
digər müəlliflərin əsərləri mxitaristlər 
tərəfindən təhrif edilərək “Hayos patmut-
yun” (“Hay tarixi”) adı ilə nəşr olundu və 
Avropa dövlətlərində “Armeniya tarixi” 
adı ilə təbliğ edilməyə başlanıldı. Ciddi 
saxtakarlıqlara məruz qalmış bu cür 
nəşrlərdə Oğuz, Qıpçaq və Alban türk 
boylarının gerçək tarixi ört-basdır edildi. 
Qeyd edək ki,  Arsak (Ərsak) bölgəsinin 
adı da, bu cür nəşrlər vasitəsilə ermənicə 
təhrif edilmiş “Artsax” formasında sonra-
dan elmi dövriyyəyə daxil edildi”, – deyə 
Ramin Əlizadə vurğulayıb.

Son illərdə Özbəkistanda təhsilə 
dövlət qayğısının artması bu sahədə 
yeni layihələrin həyata keçirilməsinə 
münbit zəmin yaradır. Bu ölkənin ali 
təhsil sistemində tətbiq olunan yeni 
təhsil konsepsiyasına nəzər saldıqda 
görürük ki, ölkə Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyev digər sahələrlə yanaşı, 
təhsil sahəsini də inkişaf etdirmək üçün 
müvafiq fərman və qərarlar imzalayıb. 
Həmin sənədlərdə yenilikçi sistemlərin 
tətbiqi, beynəlxalq təcrübələrin araş-

dırılması, təlim proqramları arasında 
inteqrasiyanın gücləndirilməsi, ixtisaslı 
mütəxəssislərin işə cəlb edilməsi, elmi 
potensialın artırılması, yeni kadrların 
hazırlanması yolunda atılacaq addımlar 
müəyyənləşdirilir.

Bu yeniliklərlə bağlı ölkənin 
cənubunda, Sırxandərya vilayətində 
işlər uğurla həyata keçirilir. 
Sırxandərya, böyük mütəfəkkirlər 
yurdu, Hakim Tirmizi, İmam Tirmizi, 
Salamandər Tirmizi, Sabir Tirmizi 
kimi böyük alimləri yetişdirən torpaq-
dır. Bu alimlərin qoyduqları irs, kitab 
və risalələr insanın daxili dünyasını 
zənginləşdirən qiymətli xəzinə kimi 
günümüzdə də dəyərlidir.

Elmin inkişafı, ölkəmizin nüfu-
zunu dünyaya yayacaq yeni bir nəsil 
yetişdirmək bugünkü işlərimizin 
əsas məqsədidir. Çünki yaradılan 
şərait bu torpaqlarda yeni tirmizilərin 
yetişəcəyinə imkan verir.

Termiz Dövlət Universiteti vilayətin 
ən böyük ali təhsil müəssisəsi hesab 
olunur. Bu gün universitetdə 17 fakültə, 
45 kafedra fəaliyyət göstərir. 19 min 
981 tələbənin təhsil aldığı universi-
tet şəhərciyində tələbələr üçün bütün 
imkanlar yaradılıb. Şəhərcikdə məktəb 
binaları, stadion, yataqxanalar, böyük 
kitabxana və avtomobil dayanacağı var. 
Universitetdə pulsuz internet xidməti 
mövcuddur. Lisenziya proqramında 5 
+ 1, magistr proqramında 4 + 2 olaraq 
həftəlik məktəb proqramı tətbiq olunur. 
Bu gün universitetdə 25 DSc, professor, 
124 elmlər namizədi, doktor və dosent 
fəaliyyət göstərir. Universitetdə 6 təhsil 
sahəsi üzrə doktorantura (PhD) dərəcəsi 

verən Disseratasiya Şurası fəaliyyət 
göstərir. Universitet elmi jurnal və 
qəzetə sahibdir.

Hazırda Termiz Dövlət Univer-
siteti bir çox universitet və tədqiqat 
mərkəzləri ilə əməkdaşlıq müqavilələri 
bağlamışdır. Universitet Rusiya, Bela-
rus, Türkiyə, Almaniya, Azərbaycan, 
Qazaxıstan, Çin, Yaponiya, Polşa, Slo-
veniya, İtaliya, Avstriya, Çex Respubli-
kası, Tacikistan kimi dövlətlərin qabaq-
cıl universitetləri ilə müxtəlif şöbələrdə 

əməkdaşlığını davam etdirməkdədir. 
Hər il professor, müəllim və tələbələr 
beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda 
iştirak edirlər.

Termiz Dövlət Universiteti ilə 
Türkiyədəki ali təhsil qurumları 
arasında təhsil və tədqiqat sahəsində 
əməkdaşlıq gündən-günə artır. 
Özbəkistan ilə Türkiyəni ortaq dil və 
tarix, mədəniyyət, ənənəvi dostluq 
və qardaşlıq birləşdirir. Qardaşlığın 
ifadəsi olaraq Türkiyə Cümhuriyyəti 

Özbəkistanın müstəqilliyini ilk olaraq 
qəbul etmiş və tanımışdır.

Hazırda Özbəkistan və Türkiyə ara-
sındakı münasibətlərdə yeni bir səhifə 
açılır. Prezidentlər Şavkat Mirziyoyev 
və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın siyasi 
iradəsi iki dövlət arasında əməkdaşlığın 
dərinləşməsində mühüm rol oynayır. 

Qarşılıqlı səfərlər zamanı 
Özbəkistan və Türkiyə arasındakı 
siyasi, ticari, investisiya, nəqliyyat, 
kənd təsərrüfatı, təhsil, elm və digər 

əməkdaşlıq sahələrindəki inkişaf 
məsələləri ətraflı müzakirə edilir.

Cari ilin avqust 18-də qəbul edilən 
“Özbəkistan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq 
əlaqələrini gücləndirmək və çoxşaxəli 
əməkdaşlığı genişləndirmək imkanlarına 
dair” hökumət qərarı iki ölkə arasındakı 
əlaqələrin daha da sıx olduğunu göstərir.

Bu gün Termiz Dövlət Universi-
teti Türkiyənin Ankara Hacı Bayram 
Vəli Universiteti, İstanbul Universiteti, 

İstanbul Şeyx Edebali Universiteti və 
Mersin universitetləri ilə əməkdaşlıq 
müqavilələri imzalamışdır. Hər iki tərəfin 
imzaladığı əməkdaşlıq müqaviləsi ilə 
professor – müəllim heyəti mübadilə 
proqramını dəstəkləyir, beynəlxalq sim-
pozium və konfranslarda iştirakı təmin 
edir. Məsələn, Termiz Universitetinin 
müəllimi, dosent Şofiyev 20-21 fevral 
2020-ci il tarixlərində İstanbul Univer-
sitetinin Ədəbiyyat fakültəsində seminar 
keçirdi. Bu gün Türkiyənin Ankara 

Hacı Bayram Vəli Universiteti Çağdaş 
Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatı şöbəsinin 
müəllimi, dosent Vəli Savaş Yelok 
universitetin Ədəbiyyat Araşdırmaları 
bölməsində “Ədəbi əlaqələr” dərsini 
onlayn şəkildə tədris edir. Eyni zaman-
da, cari ilin 22-24 oktyabr tarixlərində 
Türkiyənin Mersin şəhərində 4-cü 
beynəlxalq simpozium keçiriləcəkdir. Bu 
simpoziumun təşkilində Termiz Dövlət 
Universiteti ortaq bir universitet olaraq 
təyin olunub, universitet rektoru təşkilat 
heyətinin üzvü seçilib.

 Universitetin nümayəndələri 
12-15 noyabr 2020-ci ildə Antalya-
da keçirilməsi nəzərdə tutulan 3-cü 
Beynəlxalq Türk Dünyası Təhsili və So-
sial Elmlər Konqresinə də dəvət edilib.

Bu gün Termiz Dövlət Universiteti 
və Türkiyənin bir sıra universitetləri, 
araşdırma mərkəzləri ilə əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi iki ölkə arasındakı 
əlaqələrin yeni bir mərhələyə qədəm 
qoyması kimi qiymətləndirilə bilər. 
Amalımız türkdilli dövlətlərin birliyinə 
nail olmaq, dünyanın siyasi arenasında 
onların nüfuz və söz sahibi kimi birgə 
çıxış etməsinə kömək göstərməkdir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan türklərinin əzəli yurd yeri olan 
Qarabağ bölgəsi Cənubi Qafqazda ən 
qədim insan məskənlərinin yerləşdiyi coğ-

rafiyaya daxildir. Qarabağın Tunc dövrünə aid 
Xocalı, Xankəndi, Borsunlu, Sarıçoban, Xaçın-
çay, Üçtəpə kurqanlarından yerli türk boylarına 
aid xeyli sayda maddi-mədəniyyət nümunələri 
– qədim türk boylarına aid dolixokran kəllə 
sümükləri, yaylaq-qışlaq həyat tərzi ilə əlaqədar 

olaraq taxıl və süd məhsullarının saxlanıldığı saxsı qablar, həmçinin dini 
dünyagörüşü əks etdirən müxtəlif artefaktlar aşkar edilib. Bu fikirləri 
AZƏRTAC-a açıqlamasında AMEA-nın Tarix İnstitutunun Azərbaycanın 
qədim tarixi şöbəsinin elmi işçisi Ramin Əlizadə deyib.

Bu günlərdə Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin 
iclasında mədəniyyət sahəsində islahatlar barədə geniş 
müzakirələr keçirilib. Komitənin sədri Qənirə Paşayeva vur-
ğulayıb ki, Azərbaycan rəhbərliyi ölkədə mədəniyyət sahəsinin 
inkişafına hər zaman xüsusi diqqət və qayğı göstərir. 
Azərbaycan mədəniyyətinin qorunması və inkişafı sahəsində 
qanunverici orqan olan parlamentin Mədəniyyət komitəsi 
üzvlərinin də öhdəsinə mühüm vəzifələr düşür. Bu fikri 
Mədəniyyət nazirinin birinci müavini, Mədəniyyət nazirinin 
vəzifələrini icra edən Anar Kərimov da təsdiqləyir. Doğrudan 
da, bu gün ölkəmizdə bütün sahələrdə islahatlar davam edir. 
Ancaq mədəniyyət sahəsində bu islahatlar, nədənsə, gecikir.

Özbəkistan–Türkiyə: əməkdaşlıqda 
YENI  ADDIMLAR

Türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, 
müştərək dil, mədəniyyət və maddi dəyərlərin qorunması, in-
kişaf etdirilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından 

son illər mühüm işlər görülür. Dünya xəritəsinə nəzər salsaq görərik 
ki, qabaqcıl ölkələr ona görə inkişaf ediblər ki, orada elmi-texniki 
tərəqqi sürətlə aparılır, bu sahəyə külli miqdarda sərmayə yatırılır. 
Bu baxımdan türkdilli dövlətlərdə də elmə, təhsilə qoyulan vəsait 
ildən-ilə artır. Azərbaycanın Türkiyə və digər türkdilli xalqlarla iqtisa-
di, siyasi, mədəni, təhsil və digər sahələrdə əlaqələri möhkəmlənir. 
Redaksiyamıza daxil olan məktubda Özbəkistan və Türkiyənin təhsil 
sahəsində əməkdaşlığından bəhs olunur. Termiz Dövlət Universi-
tetinin rektoru, professor Dr. Abdukadir Taskulov və həmin univer-
sitetin Özbək filologiyası fakültəsinin dekanı dosent Dr. Obidjon 
Şofıyev rəhbərlik etdikləri universitetin əldə etdikləri uğurlardan, 
Özbəkistanda təhsilə göstərilən qayğıdan, eləcə də universitetin 
Türkiyə ali təhsil ocaqları ilə əlaqələrindən danışılır.

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 
(KTMT) heç bir üzvü təcavüzkarı dəstəkləməyi 
arzulamır. Rusiyalı tarixçi və analitik Oleq Kuz-

netsov bildirib ki, Ermənistan təcavüzkar dövlət olaraq 
beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmir, beynəlxalq 
öhdəlikləri pozur: “Ermənistanın Dağlıq Qarabağda-
kı bütün addımları beynəlxalq hüquqdan, qanundan, 
mənəviyyatdan kənardır, ona görə də Ermənistana 
münasibətdə hansısa beynəlxalq standartları və qaydala-
rı tətbiq etməyi dayandırmağın vaxtı çatıb. Öz hərəkətləri 
ilə Ermənistan özünü qanundan kənarda qoyub”.

Hərbi Hava Qüvvələri gecə təlimləri keçirib 
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