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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

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

210 il əv vəl...
10 okt yabr 1812-ci il də Bi rin ci Ru si ya-İran mü ha ri bə si nin (1894-

1813) ye kun la rı na əhə miy yət li tə sir edən As lan düz dö yü şü baş ve rib. 
Dö yüş də qa lib gə lən rus lar Ta lış (Lən kə ran) xan lı ğı əra zi si nin bö yük 
his sə si ni iş ğal edib lər. Hə min ilin de kab rın da Nax çı van və İrə van xan-
lıq la rı is tis na ol maq la Şi ma li Azər bay can fak ti ki ola raq rus la rın nə za-
rə ti nə keç di.

110 il əv vəl...
9 okt yabr 1912-ci il də “Bal kan it ti fa qı”nda bir lə şən öl kə lə rin (Bol qa-

rıs tan, Yu na nıs tan, Ser bi ya, Çer no qo ri ya) Os man lı im pe ri ya sı na qar şı 
mü ha ri bə si baş la yıb. Bir ne çə əsr Os man lı nın tər ki bin də olan bu öl kə-
lər 1877-1878-ci il lə rin Bal kan mü ha ri bə si nə ti cə sin də nis bi müs tə qil lik 
əl də et miş di. Os man lı mü ha ri bə də məğ lub ol du və 1913-cü il ma yın 
30-da Lon don da im za la nan sülh sa zi şi nə gö rə,  Av ro pa qi tə sin də ki bü-
tün əra zi lə ri ni itir di.

82 il əv vəl...
8 okt yabr 1940-cı il də Hit le rin Av ro pa da iş ğal yü rü şü da vam 

edib. Al ma ni ya qo şun la rı Ru mı ni ya nı iş ğal edib, Ru mı ni ya kra lı öl-
kə dən qa çıb.

73 il əv vəl...
7 okt yabr 1949-cu 

il də SS Rİ-nin nə za-
rə tin də olan Şər qi Al-
ma ni ya da müs tə qil 
döv lə tin – Al ma ni ya 
De mok ra tik Res pub li-
ka sı nın ya ran dı ğı elan 
edi lib. Bun dan ön cə 
(23 sent yabr 1949-cu 
il) Qərb müt tə fiq lə ri-
nin (ABŞ, Bri ta ni ya və 
Fran sa) sek to run da Al-
ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı ya ran mış dı.

60 il əv vəl...
9 okt yabr 1962-ci il də Bri ta ni ya nın Şər qi Af ri ka da kı pro tek to ra tı 

olan Uqan da müs tə qil li yi ni elan edib.

54 il əv vəl...
10 okt yabr 1968-ci il də İs pa ni ya nın Mər kə zi Af ri ka da kı müs təm-

lə kə si olan Qvi ne ya müs tə qil li yi ni (Ek va to rial Qvi ne ya Res pub li ka sı) 
elan edib.

31 il əv vəl...
9 okt yabr 1991-ci il də Ali So ve tin növ bə dən kə nar ses si ya sın da 

“Azər bay can Res pub li ka nın mil li özü nü mü da fiə qüv və lə ri haq qın da” 
qa nun qə bul edi lib. 1998-ci ilə dək 9 okt yabr Azər bay can da Mil li Or-
du gü nü ki mi qeyd olu nur du. Hə min il Pre zi dent Hey dər Əli ye vin im-
za la dı ğı fər man la Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti or du su nun ya ran-
ma ta ri xi (26 iyun 1918-ci il) Si lah lı Qüv və lər Gü nü ki mi elan edil di.

30 il əv vəl...
9 okt yabr 1992-ci il də Ba kı da, “Azad lıq” mey da nın da Azər bay-

can Mil li Or du su nun ilk hər bi pa ra dı ke çi ri lib.

28 il əv vəl...
7 okt yabr 1994-cü il də Pre zi dent Hey dər Əli yev fər ma nı ilə Su rət 

Hü sey nov Baş na zir və zi fə sin dən azad edi lib, Na zir lər Ka bi ne ti nə 
rəh bər lik Baş na zi rin müavi ni Fuad Qu li ye və hə va lə olu nub. Döv-
lət çev ri li şi cəh din də (3-4 okt yabr) iş ti rak da gü nah lan dı rı lan S.Hü-
sey nov bir gün ön cə Mil li Məc li sin üzv lü yün dən də azad edil miş di. 
Öl kə ni tərk edə rək Ru si ya ya ge dən S.Hü sey nov 1996-cı il də ora da 
həbs edi lə rək Azər bay ca na gə ti ril di. 2004-cü il də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin əfv fər ma nı ilə həbs dən azad olun du.

25 il əv vəl...
9 okt yabr 1997-ci il də St ras burq da Av ro pa Şu ra sı nın zir və top-

lan tı sı çər çi və sin də Azər bay can, Gür cüs tan, Uk ray na və Mol do va 
pre zi dent lə ri nin gö rü şü ke çi ri lib. Gö rüş də re gional təh lü kə siz lik və 
əmək daş lıq sa hə sin də ye ni məş və rət çi for ma tın – GUAM qru pu nun 
ya ra dıl ma sı qə ra ra alı nıb.

10 okt yabr 1997-ci il də St ras burq da Azər bay can və Er mə nis tan 
pre zi dent lə ri Hey dər Əli yev və Le von Ter-Pet ros yan ara sın da gö-
rüş dən son ra iki li der bə ya nat la çı xış edə rək Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin ni zam lan ma sı na dair ATƏT Minsk qru pu həm sədr lə ri nin  
“mər hə lə li həll” pla nı nı qə bul et dik lə ri ni bil di rib lər. Bun dan son ra Er-
mə nis tan da Ter-Pet ros yan əley hi nə çı xış lar baş la dı və o, 1998-ci ilin 
yan va rın da is te fa ver di.

21 il əv vəl...
7 okt yabr 2001-ci il də Bir ləş miş Ştat lar 11 sent yabr ter ro ru na 

ca vab ola raq Əf qa nıs tan da an ti ter ror əmə liy ya tı na baş la yıb. ABŞ-ın 
ək sər müt tə fiq lə ri nin iş ti rak et di yi “Əyil məz azad lıq” ad lı əmə liy yat 
2002-ci ilin yan va rın da Əf qa nıs ta nın “Ta li ban” re ji mi nin sü qu tu ilə 
ba şa çat dı. 2021-ci il də ame ri ka lı lar Əf qa nıs ta nı tərk et dik dən son ra 
“Ta li ban” ye ni dən ha ki miy yə tə qa yıt dı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Ölkəmiz Mərakeşdə Sufi Mədəniyyəti Festivalında 
təmsil olunacaq 

Oktyabrın22-dən29-dəkMərakeşinFəsşəhərində15-ciSufiMədəniy-
yətiFestivalıkeçiriləcək.Ənənəvifestivaldabuilölkəmiztərəfdaşqis-
mindətəmsilolunacaq.TəşkilatkomitəsiBeynəlxalqMuğamMərkəzini
(BMM)rəsmitərəfdaşlarısırasınadaxiledib.

Bu ba rə də Pa ris də ki 
“Mə ra keş Evi”ndə (Mai-
son du Ma roc) ke çi ri lən 
mət buat konf ran sın da 
mə lu mat ve ri lib.

Fes ti va lın pre zi den ti 
Fauzi Ska li su fi mə də-
niy yə ti haq qın da mə lu-
mat ve rə rək bil di rib ki, 
su fizm ra sional se çim lə-
ri miz dən da ha çox in sa-
nı can lan dı ran və hi da-
yət edən da xi li hə ya tın 
real lı ğı na əsas la nır. 

Təd bir də fes ti va lın proq ra mı və iş ti rak çı öl kə lə ri də diq qə tə çat dı rı lıb. Bil di ri-
lib ki, Azər bay can ar tıq bir ne çə il dir Fəs Fes ti va lın da iş ti rak edir. Mət buat konf-
ran sın da Azər bay can da su fi li yin ta ri xin dən də söz açı lıb. Həm çi nin 2008-ci il dən 
UNES CO-nun Qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edil miş, türk ta ri xi nin, 
ənə nə si nin, inan cı nın bir par ça sı olan “Sə ma rəq si” haq qın da da mə lu mat ve ri lib.

Qeyd edək ki, fes ti val da BMM-in so list lə ri – xa nən də lər Mi rə ləm Mi rə lə-
mov, Ka mi lə Nə bi ye va rən ga rəng proq ram la çı xış edə cək lər. Xa nən də lə ri 
na ğa ra da Əmək dar ar tist Kam ran Kə ri mov, tar da Zə ki Və li yev, ka man ça da 
El nur Mi ka yı lov mü şa yiət edə cək.

MoskvadakıDövlətŞərqMuze-
yindəHeydərƏliyevFondunun
dəstəyiilə“Sosialistrealizmi-
nixatırlayarkən.Azərbaycan.

1940-1950-ciillərindəzgahheykəltəraş-
lığı”adlısərgiaçılıb.

Sər gi də Azər bay ca nın məş hur hey kəl tə raş-
la rı nın Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
bər pa olun muş əsər lə ri nü ma yiş et di ri lir. Eks-
po zi si ya ya Azər bay ca nın Xalq rəs sam la rı Cə-
lal Qar yağ dı, Fuad Əb dür rəh ma nov və Pin xos 
Sab sa yin, SS Rİ Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü 
El can Şa mi lo vun, Hü seyn Əh mə do vun iş lə ri 
da xil edi lib.

Hey dər Əli yev Fon du nun Ru si ya Fe de-
ra si ya sın da kı nü ma yən də li yi nin hu ma ni tar 
proq ram lar şö bə si nin rəh bə ri Ta mil la Əh-
mə do va sər gi nin açı lı şın da çı xış edib. Bil di-
rib ki, la yi hə Şərq Mu ze yi ilə Hey dər Əli yev 
Fon du ara sın da sə mə rə li əmək daş lı ğın da ha 
bir nü mu nə si dir: “Doğ ru de yir lər ki, in cə sə nət 
dün ya si ya sə tin də yum şaq qüv və dir. İn cə sə-
nə tin sa yə sin də xalq lar bir-bi ri nə ya xın la şır, 
bir-bi ri ni an la yır. Hey dər Əli yev Fon du da in-
cə sə nə tin ya ra dı cı qüv və si ni an la ya raq həm 
Azər bay ca nın, həm də baş qa öl kə lə rin mil li 
sər vət lə ri nin qo ru nub sax la nıl ma sı üz rə çox 
bö yük iş apa rır. Fik rim cə, bu sər gi bi zim bir gə 
tə şəb büs lə ri miz sil si lə sin də so nun cu la yi hə 
ol ma ya caq. Be lə təd bir lər Ru si ya ilə Azər-
bay can ara sın da dost luq, meh ri ban qon şu luq 
mü na si bət lə ri nin tər kib his sə si dir...”.

T.Əh mə do va so sialist realiz mi nə mil li ko lo rit 
gə tir miş Azər bay can hey kəl tə raş la rı, fır ça və 
ti şə us ta la rı ba rə də mə lu mat ve rib. Qeyd edib 
ki, be lə sə nət kar la rın əsər lə ri ar tıq klas si ka ya 
çev ri lib. 

Şərq Mu ze yi nin di rek to ru Alek sandr Se dov 
bil di rib ki, bu sər gi ni Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yi ilə bir gə ke çi ri lən “So vet Azər bay ca-
nın əks-sə da sı. Xal ça. Tik mə. Pla kat lar” sər-
gi si nin da va mı he sab et mək olar. O de yib: 
“Biz öz sax lanc la rı mız da məş hur Azər bay-
can hey kəl tə raş la rı nın gö zəl iş lə ri ni tap dıq. 
Bu iş lər mu ze yin kol lek si ya sı na 1950-1960-
cı il lər də da xil olub. İn cə sə nət əbə di dir, so-
sialist realiz mi in cə sə nə ti də ma raq lı dır”.

Mu ze yin di rek to ru Azər bay ca nın klas sik 
dəz gah hey kəl tə raş lı ğı sə nə ti nü mu nə lə ri nin 
bər pa sın da iş ti ra ka gö rə Hey dər Əli yev Fon-
du na tə şək kü rü nü bil di rib.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı Sə fir li yi nin mü-
şa vi ri Zaur Pa şa yev də sər gi nin əhə miy yə-
tin dən söz açıb və təd bir iş ti rak çı la rı na sə fir 
Po lad Bül bü loğ lu nun təb rik lə ri ni çat dı rıb.

Şərq Mu ze yi nin El mi bər pa şö bə si mü di-
ri nin müavi ni Ol qa Myaq ko va eks po nat la rın 
bər pa sı pro se si ba rə də mə lu mat ve rib.

Okt yab rın 30-dək da vam edə cək sər gi nin 
eks po nat la rı da ha son ra Xalq Tə sər rü fa tı 
Nailiy yət lə ri Sər gi si nin “Azər bay can” pa vil-
yo nun da nü ma yiş et di ri lə cək.

Türküstan vilayətində Azərbaycanın 
mədəni irsinə həsr olunmuş tədbir 

QazaxıstanınTürküstanvilayətində“Azərbaycandili,mə-
dəniyyətivəadət-ənənələri”mövzusundatədbirkeçirilib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən bil di rib lər ki, “Qa-
ra bağ” Azər bay can Et no mə də ni Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Tür küs ta nın Say ram ra yo nu nun Ka ra su kən din də baş tu tan 
təd bir də yer li ha ki miy yət or qan la rı nın, Qa za xıs tan Xalq As-
samb le ya sı nın, ic ti maiy yə tin, küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
və Azər bay can dias po ru nun nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Bir li yin səd ri Ra mi lə Mus ta fa ye va qeyd edib ki, dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də ya şa yan soy daş la rı mız mil li kim li yi, doğ-
ma di li, Azər bay ca nın zən gin mə də ni ir si ilə qü rur du yur və 
bu xə zi nə ni ya şa dıq la rı öl kə lər də hə vəs lə təb liğ edir lər. Təd-
bir də Azər bay ca nın adət-ənə nə lə ri ni əks et di rən mə ra sim-
lər, xalq mah nı la rı və mil li rəqs lə ri miz dən iba rət bə dii proq-
ram təq dim olu nub.

Tekirdağda “Şuşa İli” çərçivəsində konsert və sərgi

AzərbaycanMədəniyyət
Nazirliyi,TürkiyəMədə-
niyyətvəTurizmNazir-
liyi,TekirdağValiliyinin

təşkilatçılığı,XəzərFolklor
TəhsilvəAraşdırmaMərkə-
zinin(“Hazarfem”dərnəyi)
dəstəyiiləTekirdağşəhərin-
dəAzərbaycansənətçilərinin
iştirakıiləkonsertkeçirilib.

“Bir mil lət, iki döv lət!” şüarı al-
tın da “Şu şa İli” çər çi və sin də ke-
çi ri lən kon sert də Fik rət Əmi rov 
adı na Azər bay can Döv lət Mah-
nı və Rəqs An samb lı və “Cən gi” 
rəqs  an samb lı nın ifa sın da “Və-
tən süita sı”, “İgid lər”, “Naz elə-
mə”, “Uzun də rə”, “Yal lı”, “Sa rı 
gə lin”, “Bay ram” ki mi mil li rəqs-
lə ri miz nü ma yiş et di ri lib, Azər-
bay can mu si qi nü mu nə lə ri səs-
lən di ri lib.

Təd bir də Azər bay ca nın İs-
tan bul da kı baş kon su lu Nər mi-
nə Mus ta fa ye va, Te kir dağ va li si 
Aziz Yıl dı rım, “Ha zar fem”in baş-
qa nı Nu ran Acar, ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən lər Ali Baş 

Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh-
bər li yi al tın da Azər bay can Or du-
su nun 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də gös tər di yi qəh rə man lıq 
və şan lı Zə fə ri miz haq qın da da-
nı şıb lar. Bil di ri lib ki, “Şu şa İli” ilə 
bağ lı qar daş Tür ki yə də də sil si lə 

təd bir lər ke çi ri lir. Kon sert proq ra-
mı ta ma şa çı lar tə rə fin dən coş qu 
və rəğ bət lə qar şı la nıb.

Kon ser tin ke çi ril di yi mə kan da 
Azər bay ca na həsr olu nan “Qar-
daş kö mə yi” ad lı fo to sər gi də açı-
lıb. “Şu şa İli” çər çi və sin də Azər-
bay ca nın Mə də niy yət Na zir li yi, 
Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi və Te kir dağ Va li li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı, Tür ki yə Fo to Sə nə ti 
Fe de ra si ya sı nın dəs tə yi ilə təş kil 
olu nan sər gi də tür ki yə li fo to qraf 
Ha kan To ku çun öl kə miz də çək di-
yi şə kil lər nü ma yiş olu nub.

Mə ra sim də çı xış edən Ha kan 
To kuç iki his sə dən iba rət sər gi də 
ümu mi lik də 65 fo to nun nü ma yiş 
et di ril di yi ni bil di rib. Bi rin ci his sə 
Ba kı da kı Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nə, ikin ci his sə Azər bay can da 
İs lam mə də ni ir si nə və məs cid-
lə rə həsr olu nub.

TürkMədəniy-
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY-un
təşkilatçılığıilə5-ciEtno-
modahəftəsiçərçivəsində

Bursada“Türkdünyasında
qadınvəmoda”beynəlxalq
simpoziumukeçirilib.

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si, Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Türk Əmək daş lıq və 
Koor di na si ya Agent li yi (Tİ KA), 
TÜRK SOY, Baş kent Uni ver si te ti 
və Bur sa Ulu dağ Uni ver si te ti nin 
dəs tə yi ilə təş kil edi lən sim po-
ziumun açı lı şı okt yab rın 5-də 
Tay ya re Mə də niy yət Mər kə zin də 
olub. 

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si səd ri nin müavi ni Ha li de Ser pil 
Şa hin 2022-ci ilin “Türk Dün ya-
sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” ki mi 
da ha bir bey nəl xalq təd bi rə ev 
sa hib li yi et mək dən məm nun ol-
duq la rı nı bil di rib.

TÜRK SOY Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı da sim po-
ziumun önə min dən bəhs edib: 
“Or taq türk mə də niy yə ti ni təb liğ 
et mək üçün bir ara ya gəl dik. Qə-
dim türk ənə nə si nə gö rə qa dın-
la rı mız türk cə miy yət lə rin də çox 
mü hüm yer tu tur. Mə də niy yə ti mi-
zin heç bir mər hə lə sin də qa dın 
ki şi lər lə mü qa yi sə də zəif məx luq 
ki mi gö rün mə miş, ək si nə, qa dın 

və ki şi bir-bi ri nin hə yat və mü ba-
ri zə yol da şı ol muş lar. Ta rix bo yu 
qa dın la rı mız eh ti yac olan an lar-
da öz fə da kar lıq la rı və də ya nət-
lə ri ilə bu nu də fə lər lə sü but et-
miş lər... Türk lər ta rix bo yu ge niş 
coğ ra fi ya lar da hökm sür müş lər. 
Bu gün biz bə şə riy yə tin or taq di-
li olan dəb va si tə si lə həm Türk 
dün ya sı na, həm də bü tün dün ya-
ya bən zər siz türk mə də niy yə ti nin 
zən gin li yi ni elan et mək is tə yi rik”.

Açı lış mə ra si min dən son ra türk 
res pub li ka la rın dan təd bi rə qa tı lan 
mo del yer və rəs sam lar foye də əl 
iş lə ri sər gi si ni zi ya rət edib lər.

Ses si ya lar la da vam edən təd-
bir okt yab rın 6-da ax şam Me ri nos 
Ata türk Konq res və Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Türk dün ya sın da 
qa dın və mo da nü ma yi şi” ilə ye-
kun la şıb.

MehparəSultanova 
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