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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

440 il əv vəl...
4 okt yabr 1582-ci il də Ro ma Pa pa sı XIII Qri qo ri nin qə ra rı ilə Av

ro pa da ye ni təq vi mə ke çid baş la nıb. Qri qo rian təq vi mi adı nı alan 
ye ni təq vim köh nə dən 10 gün irə li (4 okt yabr dan son ra təq vim də 
növ bə ti gün 15 okt yabr ol du) idi. Azər bay ca nın da da xil ol du ğu keç
miş Ru si ya im pe ri ya sı nın əra zi sin də ye ni təq vi mə ke çid 1918ci ilin 
əv və lin də baş ver di.

121 il əv vəl...
5 okt yabr 1901-

ci il də Ba kı da 
mü səl man qız lar 
üçün ilk təh sil oca
ğı – Qız lar Mək tə
bi açı lıb. Mək təb 
maarif pər vər zi ya lı 
Hə sən bəy Zər da
bi nin tə şəb bü sü ilə 
Ba kı mil yon çu su 
Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı yev tə rə fin dən 
in şa et dir miş di. Mək tə bin di rek to ru H.Zər da bi nin hə yat yol da şı Hə ni fə 
Mə li ko vaZər da bi idi.

104 il əv vəl...
5 okt yabr 1918-ci il də Xalq Cüm hu riy yə ti nin Na zir lər Şu ra sı 

(“Ba kı So ve ti”) bol şe vik lə rin neft sə na ye si nin mil li ləş di ril mə si ba rə
də bir ne çə ay ön cə qə bul et dik lə ri qə ra rı ləğv edib. Hö ku mə tin qə
ra rı na əsa sən, neft mə dən lə ri, za vod lar, neft da şı yan gə mi lər əv vəl ki 
sa hib lə ri nə qay ta rı lıb. İki il son ra Azər bay ca nın so vet ləş mə si ilə neft 
sə na ye si də ta ma mi lə döv lə tin nə za rə ti nə keç di.

65 il əv vəl...
4 okt yabr 1957-

ci il də SS Rİdə 
dün ya nın ilk sü ni 
pey ki – “Sput nik1” 
kos mo sa çı xa rı lıb. 
Bu ha di sə tək cə 
so vet kos mo nav
ti ka sı üçün uğur 
de yil di. Mə sə lə nin 
mü hüm si ya si tə rə
fi on da idi ki, atom 
bom ba sı nın ha zır
lan ma sın da ABŞdan ge ri qa lan SS Rİ kos mo sun fət hin də bi rin ci lik 
əl də et miş di.

41 il əv vəl...
6 okt yabr 1981-ci il də Mi sir Pre zi den ti Ən vər Sə dat Qa hi rə də 

ke çi ri lən hər bi pa rad za ma nı suiqəsd nə ti cə sin də öl dü rü lüb. Ter
ror ak tı nın Mi sir rəh bə ri nin İs rail lə sülh bağ la ma sı na ca vab ad dı mı 
ol du ğu bil di ril di. 1978ci il də ABŞın va si tə çi li yi ilə Mi sirİs rail sülh 
sa zi şi im za lan mış, İs rail iş ğal et di yi Si nay ya rı ma da sı nı Mi si rə qay
tar mış, Mi sir isə İs rail döv lə ti ni ta nı mış dı. Bir sı ra mü səl man döv
lət lə ri Ən vər Sə da tın ad dı mı nı Fə ləs ti nin ta le yi nə xə ya nət ki mi qiy
mət lən dir di.

31 il əv vəl...
4 okt yabr 1991-ci il də er mə ni si lah lı dəs tə lə ri Dağ lıq Qa ra bağ 

Mux tar Vi la yə ti nin Mar tu ni və Had rut ra yon la rın da (in di ki Xo ca vənd 
ra yo nu nun əra zi si) azər bay can lı əha li yə qar şı küt lə vi hü cum la ra 
baş la yıb lar. Er mə ni lə rin iki aya ya xın sü rən si lah lı bas qın la rı nə ti cə
sin də 30dan çox ya şa yış mən tə qə sin də azər bay can lı əha li nin et nik 
tə miz lən mə si hə ya ta ke çi ril di. Re gion da kı SS Rİ Da xi li Qo şun la rı nın 
böl mə lə ri baş ve rən lə rə seyr çi idi. Xo ca vənd ra yo nu nun er mə ni iş
ğa lı al tın da olan kənd lə ri 2020ci il də 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin
də azad edil di.

29 il əv vəl...
4 okt yabr 1993-cü il də Mosk va da iki həf tə yə ya xın sü rən pre zi

dentpar la ment qar şı dur ma sı güc tət bi qi ilə ba şa ça tıb. Pre zi dent 
Yelt sin tə rə fin dən bu ra xıl mış Ali So ve tin tə rəf dar la rı nın si la ha əl 
at ma sı na ca vab ola raq şə hə rə hər bi qüv və lər ye ri di lib, par la ment 
bi na sı to pa tu tu lub. Ali So ve tin səd ri R.Xas bu la tov, qi ya ma dəs tək 
ve rən vit sepre zi dent A.Ruts koy və baş qa la rı həbs edi lib. Toq quş
ma lar da 100dən çox ölən və ya ra la nan ol muş du. Bu ha di sə dən 
son ra Ru si ya da so vet lə rin möv cud lu ğu na rəs mən son qo yul du. 
1993cü il de kab rın 12də ye ni Kons ti tu si ya qə bul olun du və qa nun
ve ri ci or qan ki mi Döv lət Du ma sı tə sis edil di.

28 il əv vəl...
4-5 okt yabr 1994-cü il də Ba kı da və Gən cə də döv lət çev ri li şi nə 

cəh din qar şı sı alı nıb. Çev ri li şə ha zır lıq okt yab rın 3də DİNin Xü
su si Tə yi nat lı Po lis Dəs tə si nin rəh bə ri Röv şən Ca va dov və qar
da şı, Xə tai ra yo nu nun pro ku ro ru Ma hir Ca va do vun Res pub li ka 
Pro ku ror lu ğu na bas qı nı ilə baş la mış dı. Okt yab rın 4də pro ses lə
rin ida rə çi si olan baş na zir Su rət Hü sey no vun gös tə ri şi ilə si lah
lı dəs tə lər Gən cə də ha ki miy yə ti de vir mə yə cəhd et di. Pre zi dent 
Hey dər Əli ye vin təd bir li si ya sə ti və qə tiy yə ti sa yə sin də bu nun qar
şı sı alın dı, çev ri liş et mək is tə yən qüv və lər zə rər siz ləş di ril di. Okt
yab rın 4ü ge cə Hey dər Əli ye vin ça ğı rı şı ilə Pre zi dent Apa ra tı nın 
bi na sı önü nə top la nan on min lər lə in san döv lət baş çı sı na dəs tək 
ver di. 5 okt yabr da “Azad lıq” mey da nın da ümum xalq mi tin qin də 
çı xış edən Hey dər Əli yev döv lət çi li yin mü da fiəsi nə qalx dı ğı na gö
rə Azər bay can xal qı na tə şək kür et di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Stokholmdakı sərgidə Azərbaycan guşəsi

StokholmBələdiyyəsitərəfindən
keçirilən“Mədəniyyətvəmüx
təlifliksərgisi”ndəİsveçpaytax
tındafəaliyyətgöstərəndiaspor

təşkilatlarıiştirakediblər.

İs veçAzər bay can Dər nə yi (SAF) də 
sər gi nin ke çi ril di yi mə kan da öz gu şə si 
ilə təm sil olu nub. 

Gu şə də SAF dər nə yi nin fəaliy yət is ti
qa mət lə ri, o cüm lə dən təş ki lat nəz din də 
“Qa ra bağ” həf tə so nu mək tə bi və “Qa ra
bağ” rəqs qru pu haq qın da mə lu mat ve
ri lib.

Da ha son ra Azər bay ca nın ta ri xi, xal qı
mı zın zən gin mə də niy yə ti və adət ənə
nə lə ri, mil li ge yim lə ri haq qın da mə lu mat 
diq qə tə çat dı rı lıb. SAF dər nə yi nin mil li 
ge yim li üzv lə ri yer li ic ti maiy yət nü ma
yən də lə ri nə öl kə miz lə bağ lı ta nı tım bro
şür lə ri pay la ya raq, on la rın sual la rı nı ca
vab lan dı rıb.

Həm çi nin Azər bay ca nın otuz ilə ya xın 
iş ğal və ta la na mə ruz qal mış əra zi lə ri, 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri haq qın da da söz 
açı lıb.

Avropada internet şəbəkəsindən istifadə kəskin artıb

AvropaStatistikaİdarəsi–“Av
rostat”Avropaİttifaqına(Aİ)üzv
ölkələrdərəqəmsaltəminetmə
sahəsindəbuyaxınlardaaparı

lantədqiqatınnəticələrinidərcedib.

Təd qi qa tın nə ti cə lə ri ko ro na vi rus pan
de mi ya sı baş lan ma sı ilə Aİyə üzv öl kə lər
də in ter net şə bə kə sin dən və mo bil ci haz
lar dan is ti fa də nin kəs kin art dı ğı nı gös tə rir.

Ötən il or ta sə viy yə li Av ro pa ailə si nin 
91 faizi nin ge niş zo laq lı in ter ne tə çı xı şı 

olub ki, bu da ABŞda kı or ta gös tə ri ci
dən cə mi 1 faiz bən di aşa ğı dır.

He sa ba ta əsa sən, Av ro pa ailə lə rin
də in ter ne tə əl ça tan lıq son 10 il ər zin də 
daim ar ta raq ümu mi lik də 17 faiz yük sə
lib. Hal bu ki dün ya üz rə ar tım or ta he
sab la 6 faiz bən di təş kil edib.

Ha zır da ge niş zo laq lı in ter ne tin ümu
mi həc mi Aİnin bö yük şə hər lə rin də 95,6 
faiz təş kil edib. Bu nun la be lə, nis bə tən 
in ki şaf dan ge ri qa lan re gion lar da da bu 
gös tə ri ci 86 faiz dən aşa ğı de yil.

“Ənənələrdən gələcəyə birlikdəyik!”
Ölkəmiz Bursada IV Dünya Köçəri Oyunlarında təmsil olunub

əvvəli səh. 1-də

Qeyd edək ki, ümu mi lik də 102 
öl kə nin təm sil olun du ğu IV Dün ya 
Kö çə ri Oyun la rın da 14ü ənə nə vi 
oyun və 30dək per for mansgös tə
ri ol maq la 40dan çox ka te qo ri ya
da çı xış lar olub. Öl kə miz ya rış lar
da kə mər gü lə şi, pəh lə van gü lə şi, 
yağ lı gü ləş, mil li oxat ma – ümu mi
lik də 12 növ də təm sil olu nub.

İz nik də ya rış la rın ke çi ril di
yi id man kən din də mə də niy yət 
ça dır la rı da fəaliy yət gös tə rib, 
iş ti rak çı öl kə lə rin əl sə nət kar
lı ğı, mət bəx mə də niy yə ti və s. 
nü ma yiş olu nub. TÜRK SOYun 
ça dı rın da Azər bay can dan xal
ça çı Na zi lə Əbi lo va və də ri üz rə 
rəng kar Pər va nə Ey yu bo va da 
nə fis əl iş lə ri ni təq dim edib lər. 

Bun dan əla və, Azər bay ca
nın Tür ki yə də ki Sə fir li yi tə rə
fin dən qu ru lan ça dır da ta ri xi irs 
və  mə də niy yət nü mu nə lə ri miz 
təb liğ edi lib. Ça dır da qu ru lan fo
to sər gi də Azər bay ca nın Və tən 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı şan
lı Qə lə bə, Azər bay canTür ki yə 

qar daş lıq mü na si bət lə ri, həm çi
nin Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh
bər li yi ilə iş ğal dan azad olu nan 
tor paq la rı mız da hə ya ta ke çi ri lən 
qu ru cu luq iş lə ri əks olu nub.

Şi ma li Kipr Türk Cüm hu riy
yə ti nin Pre zi den ti Er sin Ta tar, 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va, Azər bay can tə rə fin
dən Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı Ağ
saq qal lar Şu ra sı nın üz vü Hə sən 
Hə sə nov və di gər rəs mi şəxs
lər Azər bay can ça dı rı nı zi ya rət 
edib. Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
sə fi ri Rə şad Məm mə dov qo naq
la ra bu ra da kı sər gi ba rə də mə lu
mat ve rib.

Okt yab rın 2də IV Dün ya Kö
çə ri Oyun la rı nın tən tə nə li bağ
la nış mə ra si mi də rəng li gö rün
tü lər lə yad da qa lıb. Azər bay can 
təm sil çi lə ri də öz per for mans la
rı nı gös tə rib lər.

Bağ la nış mə ra si min də F.Əmi
rov adı na Azər bay can Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lı,  “Cən
gi” est ra da və folk lor an samb lı 

TÜRK SOYun tə şək kür dip lo mu, 
kol lek tiv lə rin ba let meys ter lə
ri təş ki la tın “Aşıq Vey səl” xa ti rə 
me da lı ilə təl tif olu nub lar.

Qeyd edək ki, türk xalq la rı nın 
mil li oyun la rı nı can lan dır maq, in
ki şaf et dir mək və qo ru maq məq
sə di lə Dün ya Kö çə ri Oyun la rı nın 
ke çi ril mə si tə şəb bü sü 2012ci 
il də Biş kek də Türk Şu ra sı nın 
(2021ci il dən Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı) sam mi tin də qal dı rı lıb. 
Tə şəb büs Türk Şu ra sı na üzv öl
kə lə rin döv lət baş çı la rı tə rə fin dən 
dəs tək lə nib və oyun lar ilk də fə 

2014cü il də Qır ğı zıs tan da, İs sık
Kul gö lü nün sa hi lin də ki Çol pon
Ata şə hə rin də ger çək lə şib. Son
ra kı iki Oyun la ra da (2016, 2018) 
Qır ğı zıs tan ev sa hib li yi edib. 

Türk Şu ra sı na üzv öl kə lə rin 
döv lət baş çı la rı nın 2018ci il də 
Çol ponAta şə hə rin də ke çi ri lən 
zir və gö rü şün də növ bə ti – IV 
Dün ya Kö çə ri Oyun la rı nın 2020
ci il də Tür ki yə də təş kil olun ma sı
na dair qə rar qə bul olun muş, ev 
sa hib li yi Bur sa ya ve ril miş di.

La kin 2020ci il də baş la nan 
pan de mi ya sə bə bin dən Oyun
lar əv vəl cə 2021ci, son ra 
isə 2022ci ilə er tə lən di. Bu il 
Bur sa nın həm çi nin “Türk Dün
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 
ol ma sı bu bey nəl xalq təd bi rin 
əhə miy yə ti ni da ha da ar tı rıb. IV 
Dün ya Kö çə ri Oyun la rı na  re
kord say da öl kə və id man çı nın 
qa tıl ma sı da bu nun gös tə ri ci si
dir. Xa tır la daq ki, bun dan ön cə
ki III Dün ya Kö çə ri Oyun la rın da 
62 öl kə dən 2 mi nə ya xın iş ti
rak çı ol muş du.

IV Dün ya Kö çə ri Oyun la rı
nın bağ la nış mə ra si min də çı xış 
edən Tür ki yə nin gənc lik və id
man na zi ri Meh met Mu har rem 
Ka sa poğ lu “Oyun la rın qa za na nı 
qar daş lıq, sev gi, say ğı, bir lik və 
bə ra bər lik dir” de yib. 

Təd bi rin təş ki lat çı la rın dan 
olan Dün ya Et nos por Kon fe de
ra si ya sı baş qa nı Bi lal Ər do ğan 
növ bə ti,  V Dün ya Kö çə ri Oyun
la rı nın 2024cü il də Qa za xıs tan
da ke çi ri lə cə yi ni bil di rib.

Bütün kənd blogerliyə girişib...
Asan pul qazanmaq istəyirlər

HindistandakıTulsikəndisakinlərinsosialşəbə
kələrdəfəallığısayəsindəməşhurlaşıb.Kəndin,
deməkolarki,bütünəhalisivideoblogerliyəgirişib.

Sa kin lə rin hər bi ri öz lə ri nin və qon şu la rı nın hə ya
tı nı, kənd də ki ya şa yı şı, ət raf da baş ve rən lə ri və s. 
ba rə də vi deolar çə kə rək ak tiv şə kil də so sial şə bə
kə lər də pay la şır lar.

Bu ba rə də “Od dity Cent ral” por ta lın da yer alan mə
lu ma ta gö rə, kən din 3 min nə fər sa ki ni var. Son il lə rə 
qə də rə on la rın ək sə riy yə ti fer mer lik lə məş ğul olur du. 
La kin blo ger lə rin so sial şə bə kə pay la şım la rı ilə asan 
pul qa zan dıq la rı nı öy rə nən dən son ra bir ne çə sa kin 
bu fəaliy yə tə baş la mış dı. Be lə cə, təd ri cən bü tün sa
kin lər işi nipe şə si ni atıb blo ger ol maq qə ra rı na gə lib. 

İn di hər kəs sə hər əlin də vi deoka me ra və ya 
smart te le fon ev dən çı xır, kən di, elə cə də ət raf yer
lə ri do la şır, son ra da çək dik lə ri vi deola rı so sial şə
bə kə he sab la rın da ya ya raq mak si mum “bə yən mə” 
(və ona mü va fiq pul) qa zan ma ğa ça lı şır lar.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, Tul si kən din də vi deokon
tent sa hi bi olan sa kin lər dən ən gən ci  15, ən qo ca sı 
85 ya şın da dır.

V.Kamal

Fəxriyyə Xələfova “Annual Awards for Top Influencers” 
mükafatına layiq görülüb

FransanınpaytaxtıParisdəkeçirilənBey
nəlxalqİnvestisiyaKonqresində(Interna
tionalInvestmentCongress)iştirakedən
tanınmışmodelyerdizayner,Əməkdar
incəsənətxadimiFəxriyyəXələfovabu
qurumun2022ciilüzrə“AnnualAwards
forTopInfluencers2022”nominasiyasın
damükafatalayiqgörülüb.

Bey nəl xalq təd bi rin mü ka fat çı la rı, o cüm lə
dən Fəx riy yə Xə lə fo va nın iş ti ra kı ilə mət buat 
konf ran sı ke çi ri lib. O, mət buat konf ran sın da 
Azər bay can mo da alə mi, özü nün ya rat dı ğı 
di zayn lar və par fü me ri ya haq qın da mə lu mat 
ve rib. Fəx riy yə Xə lə fo va  Bey nəl xalq İn ves ti
si ya Konq re si nin növ bə ti təd bi ri ni Ba kı da ke
çir mə yi tək lif edib.

   
  

Paytaxtı”olacaq.Bubarədə
TürkDövlətləriTəşkilatının
(TDT)gənclərvəidmanna
zirlərininBursadakeçirilən
VItoplantısındaqərarqəbul
olunub.

Tür ki yə nin gənc lik və id man 
na zi ri Meh met Mu har rem Ka
sa poğ lu İs tan bu lun “Gənc lik 
Pay tax tı” adı nı qü rur la da şı
ya ca ğı na, Türk dün ya sı gənc
lə ri ara sın da həm rəy li yin da
ha da güc lən mə si nə, elə cə də 
əmək daş lıq əla qə lə ri nin da ha 
da in ki şa fı na və si lə ola ca ğı
na əmin li yi ni ifa də edib. Qeyd 
edək ki, bun dan əv vəl “Türk 

Dün ya sı nın Gənc lik Pay tax tı” 
adı nı Öz bə kis ta nın Bu xa ra şə
hə ri da şı yıb.

TDTnin gənc lər və id man 
na zir lə ri nin 6cı top lan tı sın da 
Azər bay ca nın gənc lər və id man 
na zi ri Fə rid Qa yı bov, elə cə də 
Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Qa
za xıs tan, Türk mə nis tan, Ma ca
rıs ta nın aidiy yə ti na zir lə ri, Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın Baş ka ti bi 
Bağ dat Am re yev iş ti rak edib lər.

MehparəSultanova 
Ankara
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Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 5 oktyabr.- S.8.

Admin
Машинописный текст




