
“Qə zet dər viş ki mi na ğıl de yə bil məz; 
onun bor cu dur iş lə rin yax şı və ya man lı ğı-
nı ayi nə ki mi xal qa gös tər sin, ta xalq öz 
ni kü bə din dən xə bər dar olub onun əla cı-
nın da lın can ol sun”.

Bu fi  kir lər Azər bay can mil li mət buatı nın 
qa ran qu şu olan “Əkin çi” qə ze ti nin ya ra-
dı cı sı, gör kəm li tə biət şü nas alim, maarif 
fə daisi, Və tə ni mi zin ger çək təəs süb keş lə-
rin dən Hə sən bəy Zər da bi yə (1842-1907) 
məx sus dur. 

Bə li, ilk qə ze ti miz dər viş lik et mək üçün ya-
ra dıl ma mış dı. O, uzun il lər dir müs təm lə kə 
zül mü al tın da in lə yən xal qın bə si rət gö zü nü 
aç ma ğa, ət ra fı na, ən əsa sı isə öz ta le yi nə 
nə zər sal ma sı üçün min bir çə tin lik lə ara ya-
ər sə yə gə ti ril miş di. 

1875-ci il iyu lun 22-də H.Zər da bi nin re-
dak tor lu ğu ilə ana di li miz də ilk mət bu or-
qan – “Əkin çi” qə ze ti nəş rə baş la yıb, iki 
il ər zin də 56 sa yı işıq üzü gö rüb. Bu qı sa 
öm rün də qə zet mə də ni-maarif ta ri xi miz də, 
Azər bay can xal qı nın mil li oya nı şı və özü nü-
dər ki yo lun da ta ri xi sə hi fə aç ma ğa nail olub. 
“Əkin çi”nin nəş rə baş la dı ğı 22 iyul ta ri xi təq-
vi mi mi zə Mil li Mət buat Gü nü – me dia iş çi lə-
ri nin pe şə bay ra mı ki mi ya zı lıb.

Ne cə ki, Mir zə Cə lil “Mol la Nəs rəd din”i 
tə biət özü ya rat dı, zə ma nə özü ya rat dı” de-
yir di, elə “Əkin çi”mi zi də tə biət və zə ma nə 
ya rat mış dı. Da ha doğ ru su, onu zə ma nə nin 
tə biət şü na sı ya rat mış dı. Hə sən bəy tək cə 
tə biət şü nas de yil di, həm də cə miy yət şü nas 

mü tə fək kir idi. O, ha ra dan, nə dən və ne cə 
baş la ma ğı də qiq bi lir di. Və haq lı ola raq ri-
şə dən baş la mış dı. Hə min dövr də ək sə riy yət 
alim, arif de yil di. İs tə ni lən mü tə rəq qi ad dı mı 
əkin çi-bi çin çi üçün at maq düz gün qə rar idi... 

davamı səh. 6-da
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səh. 3

“Azərbaycanı dünyaya tanıdaq”

Şuşa və Qafqaz Albaniyası haqqında nəşrlər
30-dək ölkənin kitabxanalarına göndərilib

səh. 3

Xan qızının 
190 illik 
yubileyi
qeyd olunub

səh. 4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

“Əkinçi”dən başlanan işıqlı yol...
Azərbaycan milli mətbuatının 147 yaşı tamam olur

Estoniyada “Azərbaycan naxışları”

Es  to  ni  ya  nın pay  tax  tı Tal  lin  də bu şə  hər  də ya  şa  yan azər  bay  can -
lı rəs  sam Röv  şən Qu  li  ye  vin (Röv  şən Nur) əsər  lə  rin  dən iba  rət 
“Azər  bay  can na  xış  la  rı” ad  lı sər  gi ke  çi  ri  lib. Şə  hər  də  ki Ar  xi  tek  tu  ra 
və Di  zayn Qa  le  re  ya  sın  da açı  lan sər  gi Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si  və Azər  bay  ca  nın Es  to  ni  ya  da  kı Sə  fir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə 
“Şu  şa İli” çər  çi  və  sin  də təş  kil edi  lib.

səh. 8

Prezident Sumqayıtda abadlıq işləri və 
yeni müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında
“Qalib Əsgər” abidəsi ucaldılıb

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 20-də Sum qa yıt şə hə rin də olub. 
Döv lət baş çı sı Sum qa yıt şə hə rin də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
abi də si ni zi ya rət edib, son ra Şə hid lər xi ya ba nın da apa rı lan 
əsas lı tə mir və ye ni dən qur ma iş lə ri ilə ta nış olub.

Sum qa yıt Şə hid lər xi ya ba nın da apa rı lan ye ni dən qur ma iş lə ri 
çər çi və sin də bu ra da  “Qa lib Əs gər” abi də si də ucal dı lıb. Döv lət 
baş çı sı “Qa lib Əs gər” abi də si nin və Xo ca lı fa ciəsi qur ban la rı nın 
xa ti rə si nə həsr olu nan abi də nin önü nə gül dəs tə lə ri qo yub.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət naziri Qəbələdə 
vətəndaşların müraciətini dinləyib

Mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov iyu  lun 21-də Qə  bə  lə Ra  yon 
Mə  də  niy  yət Mər  kə  zin  də Qə  bə  lə və Oğuz sa  kin  lə  ri, elə  cə də 
di  gər ra  yon  lar  dan qə  bu  la gə  lən və  tən  daş  lar  la gö  rü  şüb.

Qə bu la gə lən sa kin lə rin mü ra ciət lə ri iş lə tə min olun ma, ki tab 
nəş ri nə kö mək lik gös tə ril mə si, iş ye ri nin də yiş di ril mə si, şə hid 
adı nın əbə di ləş di ril mə si və di gər mə sə lə lə ri əha tə edib. 

səh. 3

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa, tikinti və 
idarəetmə xidməti üzrə qurumlar

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 21-də “Qa ra bağ İq ti sa di Ra yo nun-
da Bər pa, Ti kin ti və İda rəet mə Xid mə ti” pub lik hü qu qi şəx sin 
ya ra dıl ma sı və fəaliy yə ti nin tə min edil mə si haq qın da” fər man 
im za la yıb. Fər man la “Qa ra bağ İq ti sa di Ra yo nun da Bər pa, Ti kin-
ti və İda rəet mə Xid mə ti”nin Ni zam na mə si də təs diq edi lib.

Döv lət baş çı sı nın di gər fər manı i lə “Şər qi Zən gə zur İq ti sa di 
Ra yo nun da 1 say lı Bər pa, Ti kin ti və İda rəet mə Xid mə ti” pub lik 
hü qu qi şəxs ya ra dı lıb.

səh. 2

Media islahatlarında yeni hədə� ərə doğru
İyu lun 21-də, Mil li Mət buat Gü nü ərə fə sin də Azər bay can Res-
pub li ka sı Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı da 
“Də rin lə şən me dia is la hat la rı: Ye ni hə dəf lə rə doğ ru” möv zu-
sun da konf rans ke çi ri lib.

səh. 2

Hacıkənddə II Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək
İyu lun 29-31-də Gən cə şə hə ri nin Ha cı kənd qə sə bə si əra zi sin də ki 
Xan yay la ğın da II Mil li Yay laq Fes ti va lı ke çi ri lə cək. 

Pan de mi ya nın ya rat dı ğı ikiil lik 
fa si lə dən son ra bər pa olu nan fes-
ti val “Ca vad Xan” Ta rix və Mə də-
niy yət Fon du və “Kap.az” – Fərq li 
Tu rizm MMC-nin tə şəb bü sü, Mə-
də niy yət Na zir li yi, Tİ KA – Türk 
Əmək daş lıq və Koor di na si ya 
Agent li yi, Gənc lər və İd man Na-
zir li yi, Dün ya Et noid man Kon fe-
de ra si ya sı, Döv lət Tu rizm Agent-
li yi, Döv lət Məş ğul luq Agent li yi, 
KO BİA, Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li-
yi, Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti, Göy göl Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və di gər qu rum la rın tə rəf daş lı ğı 
və dəs tə yi ilə ger çək lə şə cək.

Fes ti va la 20-dən çox öl kə dən 
300-ə ya xın iş ti rak çı nın və fəx ri 
qo na ğın qa tıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Fes ti val da “Yay laq (id man) 
oyun la rı” şər ti adı al tın da qə dim 
kö kə söy kə nən yor ğa at ya rış la-
rı, atüs tü oyun lar və mil li id man 

növ lə ri üz rə ya rış lar və nü mu nə vi 
çı xış lar təş kil olu na caq. Mə də ni-
et noq ra fi k his sə də aşıq la rın de-
yiş mə si, mil li rəqs lər (yal lı lar, cən-
gi lər), xalq mah nı la rı, ta ma şa lar 
yer ala caq. Et no-qə sə bə nin əra-
zi sin də ya şa yış yurd la rı (ala çıq lar) 
ilə ya na şı, Cı dır mey da nı, “Yay laq 
(kənd tə sər rü fa tı) ba za rı”, “Sə nət-
kar lıq gu şə si”, “Də də Qor qud oca-
ğı” (ta ma şa lar üçün səh nə), “Yay-
laq ya ta ğı” (tə sər rü fat hey van la rı 
üçün yer lər), “Pəh lə van mey da nı” 
(ya rış sa hə si), “Aşıq Ələs gər oca-
ğı”, “Yay laq süf rə si” (yay laq ku li-
na ri ya sı) və di gər te ma tik sa hə lər 
möv cud ola caq.

Qeyd edək ki, I Mil li Yay laq Fes-
ti va lı 2019-cu il 26-28 iyul ta ri xin-
də Gə də bə yin Düz yurd-Mis kin li 
yay la ğın da ke çi ri lib. İlk fes ti va la 
16 öl kə dən 100-dən çox nü ma-
yən də qa tı lıb.

Hey dər Əli yev Fon du və 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na-
zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən 
VIII Mu ğam Te le vi zi ya Mü sa-
bi qə si ba şa çat maq üz rə dir. 

Ma yın 10-da baş la nan, pay-
taxt da, Ba kıət ra fı qə sə bə lər də 
və re gion la rı mız da kı mə də niy-
yət ocaq la rın dan həf tə də iki də-
fə te le vi zi ya da can lı ya yım la nan 
mü sa bi qə də gənc xa nən də lər 
öz ba ca rıq la rı nı nü ma yiş et di-
rir di lər. İki qrup ol maq la növ bə li 
şə kil də ya rı şan iş ti rak çı la rı tar-
zən lər Rə şad İb ra hi mov və Rüs-
təm Müs lü mo vun rəh bər li yi ilə 
an sambl mü şa yiət edir. Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zi nin səh nə-
sin dən iyu lun 21-də mü sa bi qə-
nin son can lı ya yı mı efi  rə ge dib.

Mü sa bi qə nin ic ra çı rəh bə ri, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl qar 
Fəh mi bil dir di ki, mü sa bi qə nin 
fi  na lın da 9 iş ti rak çı ya rı şa caq. 
Gə lən həf tə isə is ti ra hət həf tə si 
elan edi lə cək. Av qust ayı nın 5-i 
və 6-da isə mü sa bi qə nin fi  nal və 

qa la-kon ser ti mə də niy yət pay-
tax tı mız Şu şa da ke çi ri lə cək. 

Qeyd edək ki, mü sa bi qə də ifa-
çı la rı Xalq ar tist lə ri Arif Ba ba yev, 
Sə ki nə İs ma yı lo va, Mə lək xa-
nım Əy yu bo va, Sər dar Fə rə cov, 

Mən sum İb ra hi mov, Nə za kət 
Tey mu ro va, Tey yub As la nov, 
Əmək dar ar tist Fər qa nə Qa sı-
mo va və Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si İl qar Fəh mi dən iba rət 
mün sifl  ər he yə ti qiy mət lən di rir.

İş ti rak çı Ül kər Ab dul la ye va bu 
həf tə yə qə dər mü sa bi qə də iş ti-
ra kı nı bö yük qü rur və fəxr he sab 
edir. Daş qın Kür çay lı da mu-
ğam se vər lə rin diq qə ti ni çə kən 
iş ti rak çı lar dan dır. Gənc xa nən-
də son həf tə ni hə yə can və mə-
su liy yət do lu də qi qə lər ad lan dı-
rır. Bü tün iş ti rak çı la ra uğur ar zu 
edə rək la yiq ola nın qa zan ma sı-
nı is tə yir. 

Mün sif, Xalq ar tis ti Mən sum 
İb ra hi mov da fi  kir lə ri ni bö lü şüb: 
“Bu ne çə həf tə ər zin də ta ma-
şa çı la rın gö zü qar şı sın da şəff  af 
şə kil də gənc lə rin ifa sı nı xal qı-
mı za təq dim et dik. So na ya xın-
laş dıq, güc lü lə rin güc lü sü qal dı. 
On la rın hər bi ri nin ifa sı bi zim 
üçün önəm li dir. Sa də cə, hər bir 
mü sa bi qə də ol du ğu ki mi, bu ra-
da da so na ki mi ge dən və ya rı 
yol da yo ru lan lar ol du”.

VIII Muğam Televiziya Müsabiqəsinə 
Şuşada yekun vurulacaq

Ömür illərlə deyil, əməllərlə ölçülür...
Mil li ki no sə nə-
ti mi zin ta nın mış 
nü ma yən də lə rin-
dən bi ri, zən gin 
ya ra dı cı lıq yo lu 
(sə nəd li ki no da) 
keç miş ki no re jis-
sor, Xalq ar tis ti 
Yal çın Əfən di ye vin 
ana dan ol ma-
sın ın 85 ili tamam olur. İs te dad lı re jis sor, həm kar la rı nın 
yad da şın da müs bət şəx si key fiy yə tə ma lik in san ki mi qa lan 
sə nət ka rın yu bi le yi ərə fə sin də xa ti rə si ni də rin eh ti ram la 
yad edir, ya ra dı cı lı ğı na nə zər sal ma ğı özü mü zə borc bi li rik.

səh. 7

Qavaldaşda ifası ilə əsrlərin ritmini 
çağımıza daşımışdı...

Zərb çal ğı alət lə ri nin kök lə ri çox-çox qə dim lə rə, ib ti dai 
ya şa yış dövr lə ri nə ge dib çı xır. Hə min dövr lər də in san lar 
müəy yən va si tə lər lə ritm lər ya rat mış lar.

Dün ya da ən qə dim in san məs kən lə rin dən olan Qo bus tan qo-
ru ğun da kı Cin gir da ğın ətək lə rin də on-on iki min il əv vəl lə rə aid 
edi lən qa ya rəsm lə ri ilə ya na şı, “qa val daş” ad la nan bö yük bir 
qa ya par ça sı da var. Bu qa ya nı daş par ça sı və ya xud hər han sı 
bir ci sim lə dö yəc lə dik də qa va lın temb ri nə uy ğun səs lər alı nır...

1978-ci il də Qo bus tan qa ya la rı nın fü sun kar rit mi Çin giz Meh-
di ye vin sə nə tin də “Qo bus tan qa val da şı” kom po zi si ya sı nın ya-
ran ma sı na sə bəb olur...

səh. 5

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
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