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Даьыстанын башчысы 
Владимир Василйев 
республиканын йящу-

ди ижмасынын Рош ха-Шана- 
Йени ил байрамы мцнасибятиля 
тябрик етмишдир.

«Бу эцнлярдя диндарлар 
гощумлары вя йахынлары иля 
бирликдя сона чатмыш иля 
йекун вурур, юз ишляриня вя 
дцшцнжяляриня гиймят верир, 
эяляжяк планларыны гурурлар. 
Байрам ясрляр бойу инсанлары 
мяняви вя яхлаги жящятдян ка-
милляшмяйя чаьырыр, гаршы-
лыглы йардымын важиблийини, 

йахынларынын дястяклян-
мясини, ещтийажы оланла-
ра гайьы эюстярилмясини, 
бу эцн хцсуси ящямиййятли 
олан дяйярлярин республика, 
юлкя вя дцнйанын тоггушдуьу 
жидди  чаьырышлары бизя 
хатырладыр. Сынаг айлары 
республиканын бцтцн халгла-
ры вя конфессийаларынын 
нцмайяндяляринин цмуми 
тящлцкяни арадан галдыр-

масында сяйлярини бирляш-
дирир. Даьыстанын сакинляри 
бирлик, достлуг вя гаршылыг-
лы гуртулмаг яняняляриня 
садиг галараг бир-бириня, 
хястяханалара, щякимляря 
щягиги кюмяк едирляр.

Даьыстанын бцтцн йящуди-
ляриня хошбяхт йени ил, мющ-
кям жан саьлыьы вя ишляриндя 
мцвяффягиййятляр арзулайы-
рам. Гой гаршыдан эялян ил 
щяр евя сцлщ, ямин-аманлыг вя 
рифащ эятирсин»,-дейя тябрик-
дя билдирилмишдир.

РЕСПУБЛИКА ХЯБЯРЛЯРИ

ЙЯЩУДИ ИЖМАСЫНЫ 
ТЯБРИК ЕТМИШДИР Даьыстан Республи -

касынын башчысы 
Владимир Василйев, 

Русийа Истинтаг Комитясинин 
сядри иля эюрцшцб. 

Сентйабрын 22-дя пайтахтын 
бейнялхалг щава лиманында 
дювлят башчысы В.Василийев 
Русийа Истинтаг комитясинин 
сядри Александр Быстрыкини 
гаршылайыб. 

Истинтаг Комитясинин ся-
дри А.Быстрыкин Даьыстан 
Республикасына ишэцзар ся-
фяря эялиб. Эюрцш заманы ян 
актуал олан суаллар мцзакиря 
олунуб. Республика ганунла-
рынын вя вятяндашларынын  
щаггларынын горунмасы цчцн 
эюрцлян вя эюрцлмяли ишляр-
дян, щабеля вятяндашларын 
щцгугларынын мцдафиясиндян 
сющбят ачылыб. 

А.БЫСТРЫКИН ДАЬЫСТАНДА 
СЯФЯРДЯ ОЛМУШДУР

Калмык форуму юз мей-
данчасында федерал 
щакимиййят органлары-

нын, юлкя реэионларынын 
башчыларыны, ири бизнес 
нцмайяндялярини, республи-
канын сащибкарлар бирлийини 
топламышдыр. Онларын ичя-
рисиндя РФ Президентинин 
жянуб федерал даирясиндяки 
сялащиййятли нцмайяндясинин 
мцавини Владимир Гурба, РФ-
нин бир сыра субйектляринин 
башчылары вар иди. Бундан 
башга иштиракчылар арасын-
да респубилка цчцн конкрет 
лайищяляр щяйата кечирмяк 
истяйяряк ишляйян  потенсиал 
инвесторлар да вар иди. Тяд-
бири Калмыкийанын башчысы 
Бату Хасиков ачмышдыр. О, 
буна бянзяр мейданларын 
важиблийини гейд етмишдир. 
Онун фикринжя жанлы цнсиййят 
заманы инкишаф етмяк цчцн 
йени идейалар йараныр, тяжрцбя 
мцбадиляси баш верир.

Русийа Президентинин жя-

нуби федерал даирясиндяки 
сялащиййятли нцмайяндясинин 
мцавини Владимир Гурба Жя-
нуби федерал даирядя РФ 
Президентинин сялащиййятли 
нцмайяндяси Владимир Усти-
новун тябрик мяктубуну вя 
хейир –дуасыны охумушдур. 
Мяктубда дейилирди ки, ин-
кишаф илляриндя игтисадий-
йатын приоритет сащяляриня 
сярмайялярин жялб едилмяси 
республикада динамик иря-
лиляйиши, игтисадиййатын при-
оритет сащяляриня жялб едил-
мяси  цчцн имканлар спектору 
эенишлянмишдир.

«Бу эцн Калмыкийа инкишаф 
етмиш щейвандарлыг сащяси, 
эцжлц тящсил базасы, хейли ту-
рист потенсиалына маликдир. 
Анжаг ян башлыжасы бурада 
ямяксевяр, истедадлы адам-
лар йашайыр. Онларын мягся-
дйюнлцйц сайясиндя республика 
инамла аддымлайыр».

А б д у л м ц с л ц м  А б д у л -
мцслцмов форум чярчивясин-

«Елиста» -2020» игтисади форумунда

  ДР Щюкумяти Сядринин мцавини Абдулмцслцм Абдул-
мцслцмов Калмыкийа мухтариййатынын 100, онун мяркязи 
Елистанын 155, «Жангар» халг дастанынын 580 илликляриня 
щяср едилмиш «Елиста-2020» игтисади форумунда иштирак 
етмишдир.

дя йубилей тядбирляри мцнаси-
бятиля Калмыкийа нцмайяндя-
лярини Даьыстанын башчысы, 
ДР Халг Мяжлиси Сядринин вя 
ДР Щюкумяти Сядри адындан 
тябрик етмишдир.

«Сон бир нежя  илдя бизим 
республикамызын бцджяси 70 
фаизя гядяр артмыш вя бу 
эцн 175 милйард рубл тяшкил 
едир. Даьыстан бу эцн динамик 
инкишаф едян республикадыр. 
Биздя агросянайе комплекси, 
гойунчулуг эюзял инкишаф 
едир. Бунунла беля бизим гой-
унчулуг вя щейвандарлыг цзря 
Калмык халгындан юйрянил-
мяли ишляр дя вардыр. Сиз 
дя бизим тяжрцбямиздян бящ-
ряляня билярсиниз, мясялян, 
бизим  ютян илдя гойунчулуьун 
инкишафына даир 2030-жу 
илядяк ишляйиб щазырлады-
ьымыз стратеэийа РФ кянд 
тясяррцфаты назирлийи, Русийа 
Академийасынын щейвандарлыг 
шюбяси тяряфиндян дястяк 
алмыш вя бяйянилмишдир», 

дейя реэионун витсе-назири 
хцсусиля бяйан етмишдир.

ДР Щюкумяти Сядринин 
мцавининин сюзляриня эюря 
Калмыкийада йашайан 25-27 
миня йахын даьыстанлы реэ-
ионда юзцнц чох йахшы щисс 
едир. Бунунла ялагядар респу-
бликада бу истигамятдя эюр-
цлян ишляря эюря тяшяккцрцмц 
билдирмяк истяйирям.

Сонра форум иштиракчы-
лары ики мейданда ишлямиш-
ляр: биринжи йени коронавирус 
инфексийасы шяраитляриндя 
игтисади нятижялярин ара-
дан галдырылмасы, дястяк 
тядбирляри, проблемляр вя 
онларын щялли йоллары мцза-
киря едилмишдир. Икинжи 
сексийанын иштиракчылары 
кянд тясяррцфатында реэион-
лашдырылма мясялялярини, 
еляжя дя ихраж потенсиалы-
нын гиймятляндирилмяси вя 
кянд тясяррцфаты мящсулла-
ры сатышынын реализя едил-
мяси проблемляринин мцмкцн 

щяллинин мцасир имканлары 
мясяляляриня бахлмышдыр. 
Бурада Щяштярхан вилайяти-
нин вя Даьыстан Республика-
сынын нцмайяндяляри фяал 
иштиракчы олмушлар. Форум 
иштиракчыларынын диггяти 
етник щейвандарлыгла, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын 
сатышы иля баьлы мясяляляря 
йюнялдилмишдир. Реэиорнла-
рарасы гаршылыглы фяалиййят 
сащянин йени инкишаф векто-
руну ачажаг, кянд тясяррцфаты 
реэионларына федерал вя 
бейнялхалг хаммал базарында 
ишини уьурла гурмаьа имкан 
веряжякдир.

Мцзакирянин эедишатында 
епизодик ситуасийанын йахшы-
лашдырылмасы тядбирляри, 
кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын ихражы, кянд тясяр-
рцфаты хаммалынын там ема-
лына кечид мясяляляриндя 
сяйлярин бирляшдирилмяси-
нин важиблийи щаггында йекдил 
ряй гябул едилмишдир. Сексий-
алар чярчивясиндя реэионун 
щям игтисадиййатынын яняняви 
ясасы, щям дя реэион цчцн йени 
сащя олан туризм вя няглиййат 
-логистика сащясиндя лайищя 
гярарлар гябул едилмишдир. 
Щямчинин дя фярди инкишаф 
програмы чярчивясиндя щяйата 
кечириля биляжяк реэионун 
игтисадиййатынын дястяйи цзря 
тядбирляр пакетинин йенидян 
ишлянмяси цчцн истигамятляр 
формалашдырылмыш вя мцза-
киря едилмишдир.
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ИГТИСАДИЈЈАТ

Маһачгаладакы ресто-
ранларын тәһлүкә-
сиз епидемиоложи 

вәзијјәтинин тәмин едилмәсинә 
јөнәлмиш тәләбләрә ујғунлуғу 
һөкумәт комиссијасы тәрәфиндән 
јохланылды. Онун тәркибинә 
р е с п убл и ка н ы н  с ә н а ј е  в ә 
тиҹарәт назири Батыр Емејев, 
Дағыстан Республикасындакы 
саһибкарларын һүгугларынын 
мүдафиәси үзрә мүвәккили Мурад 
Далгатов вә реҝионал ресторатор-
лар Бирлијинин рәһбәри Мурад 
Мустафајев дахил иди. Тәдбир, 
ре спублика рәһбәрлијинин 
ҝөстәриши илә јени бир ко-
ронавирус инфексијасынын 
ҝәтирилмәсинин вә јајылмасынын 
гаршысыны алмаг мәгсәдилә 
кечирилди. Үмумиликдә 20-дән 
чох ресторанын санитарија вә епи-
демиоложи тәләбләрә ујғунлуғу 
јохланылыб. Бундан әлавә  45 
ресторан саһибләри илә изаһат 
ишләри дә апарылмышдыр.

“Һәјата кечирилән комплекс 
тәдбирләр сајәсиндә бөлҝәдә 
санитарија вә епидемиоложи 
вәзијјәт сабитләшир. Сағалмыш 
инсанларын сајы артмагда-
дыр, ејни заманда бир чох һал 
вар, бунунла бирликдә бүтүн 
тәлиматлара  ҹидди  риа јәт 
етмәк ваҹибдир: санитарија 
вә епидемиоложи гајдалар вә 

гајдалара ујғунлуғу изләмәк. Бу 
ҝүн ҝөрдүк ки, демәк олар ки, 
бүтүн ресторанларда кифајәт  
мигдарда дезинфексијаедиҹи 
вә фәрди горујуҹу васитәләр 
вар, мәсафә ишарәләри, һава 
ресиркулјаторлары, тәмассыз әл 
тәмизләјиҹиләри вар, тәмизлик 
режими һазырланыб, “ҝириш 
филтри” тәтбиг  олунуб вә 
бүтүн ишчиләр маскададыр.
Бир чох  ресторанларын  ОР коду 
кими тәгдим олунан тәмассыз 
менју јаратмасы диггәти ҹәлб 
едир. Мүштәри масадакы ОР 
кодуну ҝөрүр вә ади бир теле-
фон камерасы васитәсилә онун 
үзүнү көчүрүр. Сонра ресторанын 
веб сәһифәси ачылыр, бурада 
менјуда олан бүтүн нә варса, ҝөрә 
биләрсиниз. Ҝәләҹәјин тәмассыз 
системләрә аид олдуғуна инаны-
рам, чүнки бу чох раһатдыр вә бу 
ҝүнкү реаллыгда тәһлүкәсиздир”,- 
дејә назир  гејд етмишдир.

Роспотребнадзорун тәләбләри-
ни јетәринҹә јеринә јетирмәјәнләрә 
тәлимат  верилдијини дә әлавә етди.
Хатырладаг ки, бөлҝәдәки иашә 
мүәссисәләри үч ај әрзиндә  
бағланмыш,   мүштәриләрә 
сифариш-ләри јалныз  евә чатдыр-
ма јолу илә хидмәт ҝөстәрмишләр. 
Бу ҝүн бу ишлә үмумиликдә 7 
миндән чох дағыстанлы чалышыр.

Шуајнат ШАҺБАНОВА

Маһачгала ресторанларынын 
санитарија вә епидемиоложи 

тәләбләрә ујғунлуғу јохланылды

Го н а гл а р  ф и л и а л ы н 
ә р а з и с и н д ә  р е с п у -
бликада јашајан хал-

гларын әнәнәви һәјат тәрзини, 
мәдәнијјәтини вә мәтбәхини 
нүмајиш етдирән милли тәсәррүфат 
саһәләри илә таныш олдулар.
Бајрам програмы чәрчивәсиндә 
университетин тәләбәләри вә 
мүәллимләри Дағыстанын бирлији 
вә ҝүҹүнә даир рәгсләр, маһнылар 
ифа етдиләр, өз бәстәләриндән 
шеирләр сөјләдиләр.

Дағыстан Халгларынын 
Бирлији Ҝүнүнүн гејд едилмә-
синин әсас һадисәси Дағыстан 
Халгларынын Бирлији На-
дир Шаһын фәтһ планларынын 
уғурсузлуғунун сәбәби республи-
ка елми-практик конфрансы иди.
Р у с и ј а  Ф ед е р а с и ј а с ы н ы н 
Гәһрәман-лары Едуард Тсејев вә 

Вадим Петухов чыхыш едәрәк 
гонагпәрвәрлијә ҝөрә тәдбирин 
тәшкилатчыларына тәшәккүр 
етдиләр вә конфранс иштирак-
чыларына уғурлар арзуладылар.
   Дағыстан Республикасынын 
милли сијасәт вә дини ишләр үзрә 
назири Енрик Мүслүмов, ДГУ-
нун милли тарих бөлмәсинин 
досенти, тарих елмләри намизәди 
Мурад Һаҹымурадов, директо-
рун тәдрис ишләри үзрә мүавини 
Рамис Һашымов вә башгалары 
конфрансын мөвзусу илә бағлы 
мәрузәләри илә чыхыш етдиләр.
   Конфранс заманы ДГУ-нун 
Дәрбәнд филиалынын фәргләнән 
ишчиләри вә тәләбә фәаллары 
Дағыстан Республикасынын 
милли сијасәт вә дини ишләр 
назирлијинин сертификатлары илә 
тәлтиф олундулар.

 “Гәһрәманлар нөвбәси”ни 
ДДУ-нин Дәрбәнддәки 

филиалында гәбул етдиләр
  Бу јахынларда Дағыстан Дөвләт Университетинин 

Дәрбәнддәки филиалында Дағыстан Республикасы милли сијасәт 
вә дини ишләр үзрә Назирлијинин “Гәһрәманларын нөвбәси” 
лајиһәси чәрчивәсиндә  Дағыстан Халгларынын Бирлији 
Ҝүнүнә һәср олунмуш тәдбирләрдә Дағыстана ҝәлән РФ-нын 
Гәһрәманлары иштирак етдиләр.

Республика цзцм истещсалына вя 
онун тутдуьу сащяляря эюря РФ-да 
апарыжы йерлярдян бирини тутурду. 

Лакин сяксянинжи илин орталарында 
антиалкогол кампанийасынын башланмасы, 
цзцмлцклярин филлоксера хястялийиня 
тутулмасы вя сонралар ССРИ-нин даьылмасы 
вя диэяр сябябляр Даьыстан цчцн важиб олан 
бу сащяйя чох аьыр зярбяляр вурду. Буну 
Дярбянд районунун тимсалында даща айдын 
эюрмяк олур. Яввялляр Даьыстанын игтисади 
жящятдян ян чох инкишаф етмиш Дярбянд 
районунда бир нечя тясяррцфат истисна 
едилмякля, галанлары бющран вязиййятиня 
дцшдц. Мин щектарларла цзцмлцк сащяси 
бахымсызлыг цзцндян гуруду, щямин сащяляр 
диэяр биткилярин якиб-бежярилмяси цчцн 
ижаряйя верилмяйя башланды. Ижарядарлар 
сащялярин цзцм колларындан тямизлянмяси 
цчцн булдозерлярдян истифадя етдиляр. 
Бунун ня иля нятижяляняжяйини йягин ки, о 
вахтлар чохлары тясяввцрцня беля эятиря 

билмяздиляр. Булдозер торпаьын цст, 
ширин, мящсулдар гатыны сыйырыб апарыр, 
тяпяляр йарадырды. Бунун ня гядяр зярярли 
олдуьуну анжаг торпагшцнаслар билирляр.  
Тясяррцфатларын яксяриййятиндя ися  сырф 
торпагла мяшьул олан мцтяхяссисляр 
олмадыьындан истядикляри кими щярякят 
едирдиляр. Алимлярин фикринжя 10 см. 
торпаг гатынын мцнбит олмасы цчцн 50 ил 
вахт лазымдыр.  Ня ися Дярбянд торпаьынын 
шаны- шющряти сайылан цзцмчцлцк унудулду, 
щамы тярявяз мящсуллары йетишдирмякля 
мяшьул олмаьа башлады.  Доьрудан да щямин 
иллярдя бу сащя иля мяшьул оланлар йахшы 
эялир ялдя етдикляриня эюря эюрдцкляри 
ишдян чох разы идиляр. Вахт кечди, тярявяз 
мящсулларынын йетишдирилмясиня мараг 
азалмаьа башлады. Яэяр яввялляр сащялярдя 
йетишдирилмиш мящсулун чох щиссяси 
Русийанын мцхтялиф сянайе шящярляриня 
апарылыб сатылырдыса, сонралар сцрткц-
йанажаг мящсулларынын гиймятляринин илдян- 
иля артмасы йол хяржлярини бащалашдырды 
вя беля бир вахтда мящсулун апарылыб 
Русийада сатылмасы щеч кяс цчцн хейирли 
олмады вя нятижяд торпаглары ижаряйя 
эютцрмяк  истяйянлярин сайы да азалды.  Бунун 
диэяр сябяби Даьыстанда емал сянайеси 
мцяссисяляринин яксяриййятинин бющран 
вязиййятиня дцшцб даьылмасы иди. Заман 
цзцмчцлцйцн бярпа едилмясини тяляб етди. 
Чцнки йашайыш мянтягяляриндя ишсизлярин 
сайы дурмадан артырды. Ямяк ресурслары 
чох олан Даьыстан Республикасы цчцн 
ишсизлик бюйцк тящлцкя йаратмаьа башлады. 
Хцсусиля эянжляр арасында ишсизлийин ня 
иля нятижяляндийи эюз габаьындадыр.  

Нящайят, 2013-жц илдян башлайараг 
цзцмчцлцйцн инкишафына йени импулс  
верилмяси цчцн щям республикамызда щям дя 
Русийа  Федерасийасы сявиййясиндя ганунлар 
гябул олунду, йени йанашмалар, тяклифляр, 
тяшяббцсляр иряли сцрцлдц. Бцтцн сащялярдя 
олдуьу кими кянд тясяррцфатынын инкишафы 
цчцн заманла айаглаша билян тяшяббцскар 
тясяррцфат башчылары тяляб  олунурду.  
Беля иш адамларындан биринин инди 
артыг республикада йахшы танынмыш, 
идарячиликдя юз дясти- хятти, мютябяр 
кцрсцлярдян юз сюзцнц дейя билян вя сюзцнцн 
сащиби олан Йящйа Щажыйевин сон иллярдяки 
фяалиййяти буна парлаг сцбутдур. Вахтиля 
мян совхозда баш верян дяйишикликляри 
Татлар феномени адландырмышдым. Бу 
щягигятдир. Жямиси 300 тона гядяр мящсул 
истещсал едян Татлар агрофирмасынын  сон 
иллярдя истещсал щяжмлярини 15-16 мин тона 
чатдырмасы феномен дейилми? Бурада цзцм 
сащяляри илдян-иля эенишляндирилир, йени 
мящсулдар цзцм сортларындан йени  баьлар 
салыныр, сосиал мясяляляр щялл едилир.

Татлар артыг агрофирма йох, агрохолдин-
гя  чеврил ир .  Тяркямя  мащалынын 
тясяррцфатларынын атылыб галмыш торпаг 
сащялярини ижаряйя эютцряряк йени цзцм, 
мейвя баьлары салынмасы йцзлярля адам 
цчцн йени иш йерляри йаратмыш вя онларын 

рифащы илдян-иля йахшылашыр. Бу эцнлярдя 
мян агрохолдингин Падар кяндиндяки 
сащясиндя олдум. Мяктяб йолдашым 
Пирверди Ямировун башчылыг етдийи 6-жы 
шюбя габагжыллардан сайылыр. Вахтиля 
истифадясиз галмыш Падар колхозунун 
торпагларында Аьадайы, Молдавски, Ранный, 
Ракасители цзцм сортларындан салынмыш 
баьлары эюряндя адамын цряйи фярящля 
долур. Дюрдцнжц илдир ки, бу торпагларда 
цзцмлцкляр салынмышдыр.  Ютян илдя 
шюбя цзцмчцляри бу сащялярдян 1700 тон 
эцняш мящсулу топламышлар. Шюбядя 
цзцм йетишдирмякля бир бригада мяшьул 
олур. Бригадайа эянж тясяррцфатчы Умар 
Гырхларов башчылыг едир.  Мялум олду ки 
артыг хейли вахтдыр сечмя цзцм йыьымына 
башланмышдыр. Москвадан вя Русийанын 
диэяр сянайе шящярляриндян эялян алыжылар 
йетишдирилмиш мящсулу бюйцк разылыгла 
алырлар. Сащялярдя доьрудан да чох 
кейфиййятли мящсул йетишдирилмишдир.  

Артыг 450 тон цзцм йыьылмышдыр ки, 
бунунда 350 тону  сифариш иля тядарцк 
олунуб йола салынмышдыр. Щям шюбя 
ряисинин, щям дя бригада башчысынын 
кефи кюк иди. Башга жцр  дя ола билмязди. 
Иглим шяраитинин ялверишсиз кечдийи бир 
илдя цзцм колларындакы мящсулу эюряндя 
истяр-истямяз тяяжжцблянмяли олур вя 
фикирляширсян ки, яэяр вахтында йаьышлар 
йаьсайды, мящсулу йыьышдырыб гуртармаг асан 
олмазды.  Агротехникайа эюря цзцм коллары 
бешинжи илдя там мящсула эялир. Бурадакы 
баьлара ися дюрд илдир. Сечмя йыьымында 
щяр эцн 100 няфяря гядяр адам ишляйир, 
онлар йцксяк ямяк щаггы алырлар. Йыьымда 
иштирак едянляр биздя орта щесабла  1300 
рубл, айры –айры адамлар ися 1500-2000 
рубл ямяк щаггы алырлар. Бунлардан Лариса 
Гырхларованы, Нарэиля Вялиханованы, 
Эцлсяням Щямзяйеваны хцсусиля гейд етмяк 
лазымдыр. 

Эцняш мящсулунун дашынмасында 
Нуршяриф Ямиров вя Гядир Гящряманов 
кими габагжыл механизаторлар чалышырлар.  
Онларын щяр бири эцндя дюрд рейс мящсул 
дашыйыр.  Ишлярин бу жцр тяшкилиндян сюз 
дцшяндя Умар Гырхларов деди:- Жари илдя 
биз сащялярдян 2000 тона йахын мящсул 
эютцрмяйи планлашдырмышыг. Мящсулумуз 
доьрудан да болдур. Яминям ки, щавалар 
бу жцр кечся, биз сюзцмцзя ямял едяжяйик. 
Ишчи гцввяси, техника кифайят гядярдир, 
йыьымда иштирак едян адамларын мящсулдар 
ишлямяси цчцн там шяраит йарадылмышдыр. 

Сащяляри эязяркян мян бцтцн дейилянлярин 
шащиди олдум. Адамлар бюйцк щявясля 
йыьымда иштирак едирди. Сющбят заманы 
онлары наращат едян щеч бир мясяля барядя 
ортайа сюз гатылмады.

   Кярим КЯРИМОВ

ЙЫЬЫМ КАМПАНИЙАСЫ ДАВАМ ЕДИР

 Ютян ясрин йетмишинжи илляриндян башлайараг цзцмчцлцк Даьыстанын агросянайе  
комплексинин апарыжы сащяляриндян бириня чеврилмяйя башлады. Биткичиликдян 
алынан эялирлярин цчдя бир щиссясинин бу сащядян алынмасыны гейд етмяк 
кифайятдир. 
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Бу ҝүн ҝөзүмүзү ачыб 
һајана бахсаг-истәр 
телевизија каналлары, 

истәрсә дә, гәзет вә журналлар 
олсун, бүтүн дүнјаны түғјан 
едән, әсәбләримизи тарыма 
чәкәрәк, пик һәддиндә тутуб 
сахлајан Ковид-19-ун төрәтдији 
бәлалары ешидирик.  Буна 
ҝөрә дә, “Дәрбәнд” республи-
ка иҹтимаи-сијаси гәзети ола-
раг, охуҹуларымызын бејнини 
бу фикирләрдән јајындырмаг, 

ҝөзләрини бу ҝөрүнтүләрдән 
ајырмаг вә онлара сөзүн әсл 
мәнасында сәнәтдән данышмаг 
вә сәнәтчи ҝөстәрмәк истәдик. 
Һәмсөһбәт олараг исә Дәрбәнд 
Азәрбајҹан Дөвләт Драм Теа-
трында чалышан вә кларнет ифа-
сы илә мәдәнијјәтимиздә, респу-
бликамызын мусиги дүнјасында 
өзүнәмәхсус јер тутан Илгар 
Елдарович Кәримову сечдик.

- Илгар Елдарович, мән 
Сизи хејирхаһ, тәвазөкар, 
дост-танышлар ичиндә һөрмәт 
саһиби олан ләјагәтли бир 
ҝәнҹ кими чохдан таныјырам 
вә бундан гүрур дујурам. Бу 
јахынларда севиндириҹи бир 
хәбәр алдыг: Дағыстанын 
мәдәнијјәт  назири Заре-
ма Бутајеванын дөвләт вә 
назирлијин мүкафатлары 
илә тәлтиф етдији инҹәсәнәт 
ишчиләринин  сијаһысында 
Сизин дә адыныз вар иди. Бу 
мүнасибәтлә биз Сизи сәмими 
гәлбдән тәбрик едирик. Ҝүн 
о ҝүн олсун ки, даһа јүксәк 
фәхри адлара лајиг ҝөрүләсиз.

-Чох сағ олун, Ајбәниз ханым!
 Бәли, гејд етмәлијәм ки, 

Д а ғ ы с т а н  Ре с п убл и ка с ы -
нын мәдәнијјәт ишчиләри 
республикада Конститусија 
Ҝүнүнүн һазырланмасында 
вә  кечирилмәсиндә,  анти-
террор истигамәтли ишләрдә 
фәал иштиракына, һәмчинин 
«Мәдәнијјәт» Бөјүк Вәтән 
мүһарибәсиндәки “Гәләбәнин 75 
иллији”нә һәср едилмиш милли 
лајиһәләрин  мүвәффәгијјәтлә  
һ ә ј а т а  к е ч и р и л м ә с и н д ә , 
мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт саһә-
синдә хејријјәчилијин сах-
ланылмасы,  чохмилләтли  
мәдәнијјәтин инкишафында, 
мәһсулдар ишә вә иҹтимаи 
фәалијјәтә вердији төһфәләрә 
ҝөрә мүкафатландырылмышлар. 

 - Чох ҝөзәл. Бизә мәлумдур 
ки, бу Сизин  илк мүкафатыныз 
дејил вә мүхтәлиф илләрдә 
дә диплом вә тәшәккүрләрә 
лајиг ҝөрүлмүсүнүз. Хаһиш 
едирәм, өзүнүздә мусигијә, 
һәм дә мәһз кларнет муси-
ги аләтинә гаршы марағын 
ојанма тарихиндән даныша-
сыз.

- Үмумијјәтлә, бизим евдә 

һәмишә мусигијә бөјүк ма-
раг олуб. Атамын инҹәсәнәт 
саһәсиндә чалышдығы үчүн 
мусиги һәлә ушаглыгдан мәним 
бејнимә һәкк олунуб. Евимиз 
һәмишә чал-чағырлы оларды. 
Атам нағара чалырды, ифа етдији 
ритмләр ону динләјәнләрин 
гәлбини риггәтә ҝәтирирди. Ла-
кин мәним кларнетә чох бөјүк 
һәвәсим вар иди. Беләликлә, 
гаршыма мәгсәд гојдум:- Бу 
сәнәтә јијәләнмәлијәм! Она ҝөрә 

дә 1995-ҹи илдә сәнәдләрими 
Дәрбәнд шәһәр ики сајлы му-
сиги мәктәбинә вердим. Мәним 
мүәллимим Магсуд Салмано-
вич Әлијев (Аллаһ она рәһмәт 
еләсин, гәбри нурла долсун) иди. 
Мусиги мәктәбини битирсәм 
дә, бунунла кифајәтләнмәдим, 
башымда ҝеҹә-ҝүндүз гон-
шу Азәрбајҹана ҝедиб, орада 
тәһсилими давам етдирмәк фи-
кри доланырды. Бу чох чәкмәди, 
дејирләр нијјәтин һара, мәнзилин 
ора. Бакыја јола дүшдүм вә 
1999-ҹу илдә Асәф Зејналлы 
адына мусиги коллеҹинә гәбул 
олундум. Орада да бәхтим 
мүәллим тәрәфиндән јахшы 
ҝәтирди. Устадым адлы-санлы 
кларнетчалан Рафик мүәллим 
олду. Ораны мүвәффәгијјәтлә 
битирдикдән сонра доғма шәһәрә 
ҝәлиб Дәрбәнд Инҹәсәнәт вә 
Мәдәнијјәт Институтуна дахил 
олдум.  Сонралар- 2003-2006-ҹы 
иләдәк Дәрбәнд рајон мәдәнијјәт 
Евиндә, 2006-ҹы илдән 2010-ҹу 
илә кими “Ҝүнәш” рәгс ансам-
блында ишләмәјә башладым. 
2010-ҹу илдән башлајараг, доғма 
театрмызда чалышырам. Һәлә 
театрда чалышмаздан әввәл дә 
мүхтәлиф әсәрләр гојуларкән 
(2008-ҹи илдә “Аршын мал 
алан”ла Бакыја ҝетдик вә му-
сигили комедија театрында 
чыхыш етдик) мәни бура дәвәт 
едирдиләр. Буна һеч вахт ети-
разым олмајыб вә әлимдән 
ҝәлән көмәји етмишәм. Чүнки 
һәр һансы бир милли театр да 
халгын сәрвәтидир вә һамы 
бундан јарарланмалыдыр.  -  

- Өзүнүзә даһа чох классиканы, 
халг маһныларыны, јохса 
естраданы јахын ҝөрүрсүнүз? 
- Билирсиз, мән мүасирлији, 
јенилији, амма гәдәриндә- севән 
инсанам. Үрәјимдә классикаја 
да јер вар, мүасир естрадаја 
да. Анҹаг гәлбән ән јахын ола-
нымы билмәк истәјирсинизсә, 
дејирәм: халг маһныларымыз, 
ојун һаваларымыз!

Бизим шәһәримизин клар-
нет ифачыларынын ифа 
тәрзләриндән разысынызмы, 
онлара һансы мәсләһәтләри 
вермәк истәрдиниз?

- Һеч кәсин сәнәтинә, јарады-
ҹылығына көлҝә салмаг нијјәтим 

јохдур. Кларнет ифачыларындан 
ҝилејләнсәк, һагсызлыг етмиш 
оларыг. Лакин  чалышмаг вә јенә 
дә чалышмаг лазымдыр. Чүнки 
биз халг арасына,  чыхырыг, ел 
шәнликләриндә иштирак еди-
рик. Мусигинин дә өз дили вар. 
Ифаларымызда башга сәмтә 
әјилмәмәлијик, миллилик горун-
малыдыр. Мүасирлији дүзҝүн 
олмајан јердә ахтармамалыјыг. 
Һал-һазырда бизим нәинки 
мусигимиздә, ејни заманда 
ҝејимимиздә, мәтбәхимиздә, 
һәтта данышығымызда да 
дәјишикликләр һисс олунур. 
Мән јенә дә тәкрар едирәм, 
јенилијин әлејһинә дејиләм. 
М ү а с и р л ә ш м ә к  л а з ы м -
дыр, амма милли дәјәрләри 
дә унутмаг олмаз, онлары 
сајмамаг, ҝәләҹәк нәсилләрә 
өтүрмәмәк бағышланмаздыр. 
- Илгар Елдарович, Сизин ку-
мириниз олубму вә о, кимдир? 

- Бир гәдәр чәтин бир суалла гар-
шы- гаршыја гојдуз мәни. Әҝәр 
фикир вермисинизсә, мәним 
ифаларымда бир јох, бир нечә 
үслуб һисс олунур. Чүнки мән 
бир нечә сәнәткардан (онларын 
адларыны јухарыда чәкмишәм) 
бәһрәләнмишәм. Амма илк 
олараг, ону ҝөрүб бу сәнәтә 
ҝәлдијимә ҝөрә дејәрдим ки, 
мәним кумирим чох ҝөзәл вә 
истедадлы кларнет устасы вә 
ифачысы Һаким Абдуллајев 
(Дәрбәнд мусигичиләри арасын-
да Аким ады илә мәшһурдур) 
олуб. Һәгигәтән дә мән онун 
сәнәтини чох севирәм. 

-  Ифаларынызда даһа 
чох нәји тапырсыныз? Ли-
рикамы, романтикамы?... 

- Лириканы севирәм, лакин 
лирикаја  һәддиндән артыг чох 
јер вермәји дә лазым билмирәм. 
Чүнки һәр шејин өз јери вар. 
Даһи мүтәфәккир Низами 
Ҝәнҹәви чох ҝөзәл јазырды:

Бир инҹи сафлығы варса да суда, 
Артыг ичиләрсә, дәрд верир о да. 
Һәддиндән артыг чалынан 

лирик мусиги дә кәдәр ҝәтирир. 
Билирсиз, бу елә бир сәнәтдир ки, 
бурада “нә гәдәр газанаҹам?” јох, 

“нә газанаҹам?”- дејә дүшүнмәк 
лазымдыр. Нә исә газанмаг да 
ки, илләр тәләб едир. Она ҝөрә 
дә бурда сәбирли олмаг даһа 
мәгсәдәујғундур. 

-Сон олараг, “Дәрбәнд”ин 
охуҹуларына нә демәк истәр-
диниз?

-  Чох  с ағ  олун ,  бүтүн 
коллективинизә, башда  редак-
торунуз Тәрлан Гәһрәманович 
Әләкбәров олмагла, һамыја 
фираван һәјат арзулајырам. 
Гој дүнјамыз саламат олсун, 
гәдим шәһәримиз ҝүнү-ҝүндән 
ҝ ө з ә л л ә ш с и н ,  а з а р - бе з а р 
биздән узаг олсун, тәки хал-
гымызын ҝүнү хош кечсин вә 
милллилији итирмәмәк шәртилә 
мүасирләшән, ҝөзәлләшән 
мусигимизә һәмишәки кими 
лазыми дәјәрини вермәји 
баҹарсын! 

-Бу ҝөзәл вә нәҹиб арзу-
лара ҝөрә Илгар Кәримова 
тәшәккүр едир,  она вә онун 
тимсалында шәһәримизин 
бүтүн хејирхаһ инсанлары-
на јени-јени јарадыҹылыг 
уғурлары,  аилә  сәадәти 
диләјирик!

 АЈБӘНИЗ

     МИЛЛИ ДӘЈӘРЛӘРИ 
         УНУТМАГ ОЛМАЗ 

Мүраҹиәтләрин гәбулу 
10  и јулда  башла-
мыш вә 30 август-

да сона чатмышдыр. Галибләр 
дөрд номинасија үзрә танын-
мыш фотографларын вә медиа 
нүмајәндәләринин дә дахил 
олдуғу сәлаһијјәтли мүнсифләр 
һејәти тәрәфиндән мүәјјән едил-
ди.

Елза Гасымова “Шәһәр вә 
шәһәрлиләр” номинасијасында, 
Р у с л а н  М а м е д о в  “ Ш ә һ ә р 
мәнзәрәси” номинасијасында, 
Јекатерина Вечерко “Дәрбәнд һа-
дисәләр ичиндә” номинасијасында 
вә Кристина Аврумова “Експери-

мент” номинасијасында галиб 
ҝәлди. Лајигли фотошәкилләр 
чох иди, буна ҝөрә тәсәлливериҹи 
мүкафатлара лајиг ҝөрүлән даһа 
беш иштиракчы - Заур Һаҹыјев, 
Мирзәбала Гәрибов, Әһмәд Ка-
диев, Шамил Јарәлијев вә Севил 
Киличева сечилди: 

Мүкафатландырма мәрасими 
бир ҝүн әввәл Туризм Инкишаф 
Мәркәзиндә кечирилди. Шәһәрин 
һәјаты һаггында ән јахшы фото-
ларын мүәллифләри сертификат-
лар вә пул мүкафатлары алды-
лар. Галибләр Дәрбәнд хәбәрләр 
Мәлумат Мәркәзинин рәһбәри 
Камила Гамзатова вә шәһәр “Дер-
бентские новости” гәзетинин 

баш редактору Наида Гасымова 
тәрәфиндән мүкафатландырылды.     
  “Јарышы илк дәфә кечиртдик. 
Фәргли јаш вә пешә саһибләрини 
иштирак етмәјә ҹәлб етмәјә ча-
лышдыг, белә ки, һәр кәс, һәтта 
гејри-пешәкар бир фотограф да 
мараглы бир фото әсәри илә өзүнү 
елан етмәк шансы әлдә етди. Бу 
фото мүсабигәси мүәллифләрин 
јарадыҹылыг һәјатында јени 
бир аддым олаҹагдыр. Дәрбәнд 
сакинләринин фәалијјәти вә 
шәһәримизин бу гәдәр ҝөзәл 
фотошәкилләри бизи чох һејрәт 
ләндирди. Лајиһәнин һәјата 
кечирилмәсиндә дәстәк олан 

вә галибләри тәбрик едән һәр 
кәсә миннәтдарлығымызы бил-
диририк! ”, -дејә мүсабигәнин 
тәшкилатчысы,“ Туризм Инкишаф 
Мәркәзи ”МБУ-нун рәһбәри Мар-
жана Рәсулова билдирмишдир. 
   Шүбһәсиз ки, бу ҹүр фото 
мүсабигәләринә еһтијаҹ вар вә 
белә мүсабигәләрин кечирилмәси 
Дәрбәнд сакинләринин шәһәрдә 
баш верән һадисәләрә марағыны 
о ј а д ы р .  “ М ә н и м  с е в и м л и 
шәһәрим” фото- мүсабигәсинин 
әнәнәви һал алаҹағыны вә  өзүнә 
бундан сонра да даһа чох иш-
тиракчы ҹәлб едәҹәјинә үмид 
едирик.

МӘНИМ СЕВИМЛИ ШӘҺӘРИМ

ФОТО-МҮСАБИГӘНИН 
НӘТИҸӘЛӘРИ 

ЈЕКУНЛАШДЫРЫЛДЫ
Д ә р б ә н д  ш ә һ ә р  а д м и н и с т р а с и ј а с ы н ы н  м ә т бу ат 

хидмәтиндән верилән мәлумата ҝөрә “Мәним севимли 
шәһәрим” фото -мүсабигәсинин нәтиҹәләринә јекун вурулуб. 
Мүсабигәјә үмумиликдә, ади инсанларын һәјат фрагментләрини 
вә шәһәр һәјатындакы әламәтдар һадисәләри, мемарлыг 
абидәләрини вә ҝөзәл мәнзәрәләри әкс етдирән 220-дән чох 
фотошәкил ҝөндәрилди. Јарыш Туризмин Инкишаф Мәркәзи 
тәрәфиндән тәшкил едилмиш вә шәһәр рајон рәһбәрлији 
тәрәфиндән дәстәкләнмишдир.
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Даьыстан Реэионал «Ирс» 
ижтимаи тяшкилатынын 
сядри Сейидаьалар Сейи-

дов бизя Жцмя мясжидинин тари-
хиндян данышмышдыр.

«Жцмя мясжиди Дярбяндин 
ясас, Русийада ися ян гядим мяс-
жидлярдян биридир. Археоло-
ъи газынтыларын апарылмасы 
планлашдырылан Нарын-Гала 
яразиси, Хязяр дянизиня икигат 
диварла бирляшмиш Дярбянд 
галасынын бир щиссяси сайылараг, 
ЙУНЕСКО-нун Дцнйа Ирси Сийащы-
сына дахил едилмишдир. 

Дярбянд илк, яввялки, язяли 
эюрцнцшцнц бизим эцнляря кими 
горуйуб сахлайа билмиш азлыг 
тяшкил едян гядим шящярляр-
дян бирисидир. Дцнйада бу гядяр 
щцжума мяруз галмыш, мцхтялиф 
ихтилафлара сябяб олмуш вя ган-
лы мцщарибяляр мейданына чев-
рилмиш башга беля шящяр тапмаг 
йягин чох чятиндир. Илк Исламын 
бир чох хадимляри вя Мящяммяд 
пейьямбярин нясилляри юз файда-
лы вя хейирли вязифясини бурада 
башламышлар.

Бу вахтдан етибарян Дярбянд 
бцтцн реэионун дини тяфяккцр 
мяркязиня чеврилди, йерли яща-
линин ясас вя башлыжа дини ися 
Ислам олду.

733-жц илдя 7 мясжид тикилди 
– щяр (мащалда) кварталда бири. 
Ялавя олараг цмуми жцмя намазы-
ны гылмаг цчцн бюйцк кафедра баш 

мясжиди ял-Мясии- дцл-Жямии-
тикилди.

1796-жы илдя Дярбянддя 15 
мясжид фяалиййят эюстярирди. 
Жцмя мясжиди щаглы олараг Русий-
ада исламлашдырманын башла-
ньыж нюгтяляриндян бири сайылыр. 
О Ислам хялифятиндян кянар-
ларда илк вахтларда тикилмиш 
мцщцм (ящямиййятли) мясжидляря 
мяхсусдур.

Жцмя мясжиди Дярбяндин кющ-
ня щиссясинин мяркязиндя йер-
ляшир, гядим шящярин эюзял 
мемарлыг комплекси  кими  тягдим 
олунур. Комплекс баш мясжиддян, 
мядрясядян вя рущаниляр цчцн 
йашайыш отагларындан ибарятдир.

Мясжидин тикилмяси   733-734 
–жц илляря аиддир. Жцмя мясжид 
шящярдя ян бюйцк бина иди. О вах-
та эюря онун юлчцляри чох бюйцк 
сайылырды: 68 м. – гярбдян шяргя, 
вя 26 м. – жянубдан шимала. Эцн-
бязин щцндцрлцйц 17 м. Мясжидин 
щяйяти 55*45 метрдир.

Дахили мяканы цч бюлцк щис-
сядян ибарятдир. Ортадакы бюлцк 
щиссянин ени 6,3 м., йандакыларын 

-4 м., онларын арасында дцзэцн 

профил верилмиш капителли (ка-
пител – сцтун башлыьы) квадрат 
сцтунлар (97*97 см) вар ки, онла-
рын цстцндя чатма таьлар дурур.

Юзцнцн чохясрлик тарихи Жцмя 
мясжидинин бинасы дяфялярля 
дяйишмишдир (йенидян гурулмуш-
дур). Эириш гапыларынын цстцндя 
галмыш йазыдан мялум олур ки, 
щижрятин 770-жи илиндя (милады 
тарихля 1368-1369) зялзялядян 
сонра бакылы (Бакы шящяриндян) 
Тажяддин тяряфиндян бярпа олун-
мушдур.

Заманлар, ясрляр дяйишмиш, 
тябии фялакятляр баш вермиш, 
нясилляр ютмцш, шящяр тядри-

жян дяйишмиш Жцмя мясжиди ися 
заманын бцтцн сынагларындан 
кечиб алынмаз гала кими бу эцн 
дя дурур.

Тяяссцф ки, Жцмя мясжиди-
нин тарихиндя пис дюврляр дя 
олуб. 1930- жу иллярдя юлкядя 
эениш йайылмыш атеист реъими  
мяжрасында (нятижядя) мясжид 
баьланды. Лакин диэяр дини ида-
рялярдян фяргли олараг Жцмя 
мясжидинин талейи  даща ажына-
жаглы олду:1938-1943- жц иллярдя 
о, НКВД (дахили  ишляр халг ко-
миссарлыьы) табелийиндя шящяр 
щябсханасы кими бу идарянин 
бцтцн атрибутлары иля истифадя 
едилмишдир.

1943-жц илдя Бюйцк Вятян мцща-
рибясинин ян гызьын чаьында 
Москванын гярары иля мясжид 
эяляжякдя дини мягсядляр цчцн 
истифадя етмяк щцгугу иля руща-
ниляря верилмишдир.

Жцмя мясжидинин ян гиймятли 
сярвяти вя йарашыьы, ялбяття ки, 
чинар аьажларыдыр. Онлары вя 
мясжиди шящярин щяр нюгтясин-
дян эюрмяк вя танымаг олур».

         Телман  ТАЩИРЛИ

ДЯРБЯНДИН гЯДИМ
         ЖЦМЯ МЯСЖИДИ 

БЯРПА ЕДИЛИР
 Дярбянд шящяриндя VIII ясрдя тикилян Жцмя мясжидиндя 

бярпа ишляри апарылыр.  Ишлярин сона чатмасы 2020-жи илин 
сонунда эюзлянилир.

«Гялябя волонтйорлары» щярякаты-
нын вя партийанын фяаллары бу тя-
шяббцсцн тяшкилатчылары кими чыхыш 
едирляр. «Ващид Русийа» партийасынын 
депутаты Сяфиъат Мящяммядрясулова-
нын сюзляриня эюря аксийадан мягсяд щяр 
жябщячинин щядиййя олараг пулсуз хцсуси 
тарифли мобил телефон алмасыдыр.

«Бу жцр ветеранлар юз гощумлары иля 

ялагя сахлайа вя лазым эялдикдя тяжили 
хидмятляри чаьыра биляжякляр. Мобил 
жищазлар йашлы адамларын истифадя 
етмяси цчцн мцнасибдир. Онларын ири 
дцймяляри, бюйцдцлмцш шрифтляри, тя-
жили чаьырыш дцймяси вардыр»,-дейя о, 
гейд етмишдир. 

«Гялябя волонтйорлары» щяряка-
тынын реэионал шюбясинин рящбяри 
Мящяммяд Щцсейхановун сюзляриня 
эюря мобил жищазларда тяжили хидмят 
волонтйору, сосиал ишчини, еляжя дя 
эцнцн щяр вахтында ветерана кюмяк ет-
мяйя щазыр олан оператив хидмятлярин 

яввялки контактлары сахланылмышдыр. 
«Телефон ветерана тягдим олунандан 
габаг онун саз олмасы йохландыгдан 
сонра волонтйор ондан ня жцр истифадя 
олунмасыны сащибиня дягиг изащ едир. 
Бундан башга ветеранын йанына эялян 
волонтйорлар онларын йашайыш шяраит-
лярини  гиймятляндирир вя мювжуд олан 
проблемляри иля марагланырлар»,-дейя 

о, билдирмишдир.
Хатырладаг ки, «Ващид Русийа»нын 

Баш Шурасынын ряйасят Щейяти илин 
яввялиндя жябщячиляря щимайялийинин 
тяшкили вя щяр биринин мобил теле-
фонла тямин едилмяси тяшяббцсцнц 
дястяклямишдир. Юз нювбясиндя рабитя 
вя кцтляви коммуникасийалар назирлийи 
сот операторларын иштиракы иля он-
лары юмцрлцк пулсуз мобил рабитя иля 
тямин едяжякдир. 

Йахын эцнлярдя бу аксийа Дагестан-
скийе Огни шящяриндя вя Гайтаг районунда 
кечириляжякдир.

АКСИЙА ЧЯРЧИВЯСИНДЯ
 Бюйцк гялябямизин 75 иллийиня щяср едилмиш «Жябщячиляря- телефонлар» 

аксийасы чярчивясиндя Даьыстан Республикасынын 63 ветеранына сот раби-
тя иля тямин едиляжякдир. Бу щагда «Ващид Русийа» партийасынын Даьыстан 
реэионал шюбясинин мятбуат хидмяти информасийа аэентлийиня мялумат 
вермишдир.

Сентјабрын 23-дә Поезија Театры-
нын сәһнәсиндә, “Тәрәннүм олунан 
Дағыстан”  үчүнҹү республика театр 

фестивал-мүсабигәси ачылды.  Мүсабигәнин илк 
-“Шаир вә издиһам” композисијасы республика-
нын ән гәдим театры – М.Горки адына  Рус Драм 
Театрында тәгдим едиләҹәкдир. 

23-29 сентјабр тарихләриндә Поезија 
Театрынын сәһнәсиндә «Тәрәннүм олу-
нан Дағыстан” Республика театр фестивал-
мүс абигәси  кечириләҹәкдир .  Тама-
шалар ЈоуТубе каналында      https://www.
youtube.com/ТеатрПоэзии  јајымланаҹаг.    
2020-ҹи илдә республиканын 12 дөвләт теа-
трынын һамысы- Авар, Дарҝин, Гумуг, Ләзҝи 
вә Лак мусигили  драм театрлары, Азәрбајҹан, 
Ногај, Рус вә Табасаран драм театрлары, Кукла 
театры, Опера вә балет театры, Поезија театры 
фестивалда иштирак едәҹәкдир.

2016-ҹы илдә Дағыстан Республика-
сы Һөкумәти тәрәфиндән тәсис едилмиш 

“Тәрәннүм олунан Дағыстан”  фестивал-
мүсабигәси иҹтимаијјәтин диггәтини поетик 
ирсә вә ҝөркәмли шаирләрин јарадыҹылыг 
јолуна ҹәлб етмәк, актјорлуг вә режиссор-
луг баҹарыгларынын ән јахшы јарадыҹылыг 
уғурларыны тәблиғ етмәк, јениликләр, тәҹрүбәләр, 
јени формалар вә бәдии һәлл јоллары ахтарараг 
Дағыстанын сәһнә сәнәтинин әнәнәләринин ин-
кишафына төһфә вермәк мәгсәдилә кечирилиб. . 
    “Тәрәннүм олунан Дағыстан” фестивал-
мүсабигәси үчүн театрлар ҝөркәмли Дағыстан 
шаирләринин һәјат вә јарадыҹылығына әсасланан 
әдәби әсәрләр һазырламышлар. Мүнсифләр 

һејәтинә Дағыстанын танынмыш инҹәсәнәт 
хадимләри дахил олаҹаг. 

Мүнсифләр һејәтинин сәдри Русијанын 
әмәкдар артисти Тамерлан Сабановдур (Влади-
кавказ). Јекунлашдырма вә тәнтәнәли бағланыш 
мәрасими сентјабрын 29-да Поезија Театрында 
олаҹаг.

III- республика фестивал-
мүсабигәси ачылды
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Гейд етмяк лазымдыр ки, 
артыг нечя вахдыр ки, 
Даьыстан Республикасы-

нын бир чох мяктябляриндя ана 
дили вя ядябиййат дярсликляри 
йохдур,  йалныз  6 ана дили цзря 
дярсликляр мяктябляря эюндя-
рилмишди. Диэяр дилляр цзря 
щяля дя дярсликляр йохдур.

Фикримизжя бу проблемин 
бу йеря эялиб чыхмасында 
щамымызын мцяййян мянада 
тягсири вар, чцнки биз дя юз 
нювбямиздя бу мясяляйя щара-
даса биэаня йанашмышыг вя 
нятижядя щямин проблем бу 
щяддя эялиб чатмышдыр. 

Яфсуслар олсун ки, сон 
вахтлар, щятта йцксяк трибу-
налардан, Халг Мяжлисинин 
депутатлары сявийясиндя беля 
фикирляр сюйлянилир ки, эуйа 
ана дилляринин тядрисиня 
чох саат айырмаг лцзумсуздур, 
щяфтядя бир саатла кифайят-
лянмяк олар.

Беляляриня цз тутуб демяк 
истяйирик ки, кимся юз ана дили 
юйрянмякдян гябащят дуйурса, 
она йалныз йазыглар олсун. Чох 
дил юйрянмяк вя билмяк щяр бир 
инсанын инкишаф сявиййясинин 
зянэинлийиндян хябяр верир, 
лакин юз ана   дилини юйрян-
мямяк вя билмямяк щяр бир 
инсан цчцн бюйцк гябащятдир. 
Ана дилини юйрянмяк, доьма 
адят вя яняняляриня, мядяний-
йятиня йийялянмяк щяр бир кясин 
вятяндашлыг боржудур. Тя-
яжжцблцдцр ки, сон дюврлярдя  
бир чохлары юзляринин милли 
мянсубиййятини унудараг доьма 
ана  дилини юйрянмяк истямир-
ляр. Щеч дя сирр дейил ки, Русий-
ада йашайан щяр бир вятяндаш  
дювлят дили олан рус дилини 
дя мцтляг олараг юйрянмялидир, 
чцнки  йашадыьы мяканын щяр 
бир йериндя бу дили билмяк 
важибдир.  О ки, галды бир сыра 
милли зяминдя ара гарышды-
ранлара, фикримизжя, бу мяся-
лялярин габардылмасы йалныз 
бу мянбяядян гайнагланыр. 
Щеч дя истямяздик ки, бу жцр 
мясяляляр щяр кясин ана дили 
вя ядябиййатынын юйрянилмяси 
йолунда манеяляр йаратсын, бу 
йол верилмяз щалдыр.

Ону да демялийик ки, милли 
диллярин тядриси мясяляси 
Даьыстан Республикасында 
бир сыра чятинликлярля цзля-
шир, хцсусян дя дярсликлярин, 
артыг гейд етдийимиз кими ФДТС 
уйьун эялмямясиндян. Сон вахт-
ларадяк Азярбайжан дили вя 
ядябиййат китабларыйла бцтцн 
мяктябляри Азярбайжан Респу-
бликасы тяжщиз едирди, лакин 
2007-жи илдян бу эцня кими бу 
мясялядя мцяййян проблемляр 
орталыьа чыхмышды. 

Йухарыда сюйлядийимиз 
фикирлярин тязащцрц олараг, 
Даьыстан Республикасынын 
Елм вя Тящсил Назирлийинин  
тювсийясийля  республиканын 
мяктябляриндя дя тящсиля 
нязарят идаряси йохламалар 
кечирмишди, нятижядя бир чох 

чатышмамазлыгларла йанашы, 
о жцмлядян Азярбайжан дили вя 
ядябиййат китабларыны да Ру-
сийа тящсил мяканында тядри-
сини йарарсыз щесаб етмишди 
вя бцтцн китабларын йыьылма-
сына ямр  верилмишди. Бе-
ляликля, доьма ана дилимизи 
вя ядябиййатымызы юйрянмяк 
мясялясиндя бу жцр проблем 
орталыьа чыхыр. Артыг ики иля 
йахындыр ки, Азярбайжан дили 
вя ядябиййаты дярсликляри йох-
дур вя бу да яслиндя ана дили 
фяннинин тядрисиндя мцяййян 
янэялликляр йарадыр. 

 Дярбянд району вя шящя-
ринин тящсил идаряляри бу 
мясяля ятрафында мцяййян иш 
планы жызмасына бахмайараг, 
мяктяблилярин дярсликлярля 
тяжщизаты бир проблем олараг 
галыр. Бу мясялянин щялли ня 
вахт олажаг, щяля  ки, мялум 
дейил. Бизляри дцшцндцрян 
одур ки, жямиййятдя, хцсусян дя 

сосиал шябякялярдя бу мяся-
ляйя мцнасибят бир мяналы дей-
ил, ана дилимизин тядрисинин 
итмяси тящлцкясинин ажысы 
дуйанлар вя тяяссцфляр олсун 
ки, ана дилляринин кечирил-
мясинин лазым олмадыьыны 
дейянляр дя вар.

Беляжя Азярбайжан дили 
вя ядябиййат дярсликляринин 
тядриси мясялясинин мцза-
киряси Даьыстан Республи-
касынын А.Тахо - Годи Елми 
институтунда мцтяхяссислярин, 
мцяллимлярин иштракыйла   
кечирилмишди. Мцзакиряляр 
заманы мцхтялиф вариантлар 
да сюйлянилмишди.

Лакин иряли сцрцлмцш 
мцхтялиф фикирляр сыра-
сында, о жцмлядян Даьыстан 
Республикасында Азярбайжан 
дили вя ядябиййаты дярсликля-
рин вя програмларын кирил 
ялифбасы ясасында щазыр-
ланмасы тювсийя  едилмишди. 
Бу мясяляйя даир демяклийик 
ки, бу кечид щеч дя арзу олун-
мазды, даща дягиг десяк, йол 
верилмяздир.

Бу фикри дястякляйянляря, 
цзцмцзц тутуб демяк истяйирик 
ки, бу жцр сящфи бизляря ня 
эяляжяк нясилляр, ня дя тарих 
баьышламаз. Ахы, щарада 
эюрцнцб ки, тядрис олунан дил 
ясла юз ялифбасы ясасында 
йох, уйьунлашмыш ялифбайа 
эюря кечирилсин, дейясян, йал-
ныз яфсаняви наьылларда, 
бир дя биз дя - Даьыстанда 
мцмкцндцр.

 Истярдик ки, бу мясяляйя 
кцтляляр юз фикрини бил-
дирсин вя тез бир заманда 
ясл, йарарлы Азярбайжан дили 
вя ядябиййат дярсликляриля 
мяктябляр тямин едилсин.  
Бунунла йанашы, бу мясяляйя 
щям Дярбянд шящяри, щям дя 
Дярбянд районунун да ялагядар 
тяшкилатлары мараглансын вя 
халгын бу мясяляйя фикрини дя 
юйрянсин, йалныз сонра сон ряй 
верилсин.

Севиля Эцлмящяммядова

 ПРОБЛЕМЛЯР

Киров районунун башчы-
сы Салещ Сагидовун 
сюзляриня эюря ики-

мяртябяли обйектин тикин-
тисинин жари илин ахырына 
баша чатдырылмасы план-
лашдырылмышдыр.

«Мяктябягядяр тящсил 
мцяссисяси мящдуд имканла-
ры олан адамлар цчцн там 

уйьунлашдырылажаг, о жцмля-
дян бунун цчцн бинада, хцсуси 
лифт гурашдырылажагдыр»,-
дейя о, ялавя етмишдир. Лай-
ищя чярчивясиндя 200 йерлик 
ушаг баьчасынын илин ахыры-
надяк, еляжя дя Сулак гясябя-
синдя тикилмяси планлашды-
рылыр. Бу сон 70 илдя   бурада 
тикиляжяк илк мцяссисядир.

«Демографийа» милли
 лайищяси цзря

«Демографийа» милли лайищяси чярчивясиндя Мащачга-
ла шящяринин Киров районунун Богатырйовка кяндиндя 200 
йерлик ушаг баьчасынын тикинтиси апарылыр. Бу щагда 
район мцдириййятинин мятбуат мяркязиндян информасийа 
аэентлийиня мялумат верилмишдир.

«Имяжиликдя Гайтаг мешя-
чилийинин 100-дян артыг ямяк-
дашы, тящсил Идарясинин 
ишчиляри вя волонтйорлар, 
щямчинин дя мяишят зибилля-
ринин дашынмасы цчцн 5 ядяд 
хцсуси техниканын айрылдыьы 
билдирилмишдир.

  Аэентлийин щямсющбятинин 
сюзляриня эюря мешя фондунун 
яразисиндян он тонларла зибил 
вя чцрцйцб тюкцлмцш аьажлар 
дашынмышдыр.

«Бу жцр ишляр мешя фон-
дунун йаньын вя санитар тящ-
лцкясизлийи мягсядиля эюрцлцр. 
Бу ишляри йерли сакинлярдян 
олан волонтйорлар вя дювлят 
мешя мцвяккилляринин рящ-
бярлийи алтында эюрцрляр»,-
дейя ДР мешя тясяррцфаты 
цзря комитя сядри вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Ващаб 
Абдулщамидов гейд етмишдир.

ТЯБИЯТИ гОРУЙАг

Он тонларла зибил дашынмышдыр
Даьыстан Республикасынын мешя тясяррцфаты цзря 

Комитясинин мятбуат хидмятиндян информасийа аэент-
лийиня верилмиш мялуматда сентйабрын 20-дя гайтаг 
мешя тясяррцфатынын яразисиндя Цмумрусийа еколоъи 
имяжилийинин кечирилмяси билдирилмишдир.

Аксија өлкә дахилиндә 
кечирилир вә ҝениш 
иҹтимаијјәтин диг-

гәтини јеткинлик јашына 
чатмајанларын иштиракы илә 
баш верән гәзаларын азалдыл-
масы проблеминә јөнәлтмәк 
ү ч ү н  һ а з ы р л а н м ы ш д ы р .
Бу ҝүнләрдә тәһсил тәшкилат-
л а р ы  д ө в л ә т  а в т о м о б и л 
мүфәттишлијинин әмәкдашлары 
тәрәфиндән зијарәт едилир, 
мүәллимләрлә бирликдә уша-
гларын вә јенијетмәләрин 
јолларда тәһлүкәсиз давраныш 
гајдаларына риајәт етмәләринин 
зәрурилији барәдә мүһазирәләр 

оху ј у рл а р .  Е ј н и  з а ма н д а , 
диггәти ушагларын өзләринин 
г а р ш ы л а ш а  б и л ә ҹ ә к л ә р и 
мүхтәлиф јол вәзијјәтләрини 
моделләшдирмәк вә мүзакирә 
етмәк еһтијаҹына јөнәлмишдир.
Валидејн иҹласларында јол 
мүфәттишләри ушагларын 
нәглијјат васитәләринин сало-
нунда дашынмасы гајдалары вә  
етрорефлектив  елементләрин 
истифадәси гајдалары һаггында 
данышырлар .  Ушаглар  вә 
јенијетмәләр тәрәфиндән велоси-
педләрин вә моторлу нәглијјат 
васитәләринин тәһлүкә-сиз 
истисмары мәсәләләринә вә 

мүасир нәглијјат васитәләринин 
-  ҝиро скутерләрдән вә  с . 
истифадә гајдаларына хүсуси 
диггәт јетирилир. Ушаг вә 
јенијетмәләрин мәктәбләрдә 
в ә  м ә кт ә б ә г ә д ә р  т ә р б и ј ә 
мүәссисәләриндә  иштиракы 
илә тематик дәрсләр, мүсаби-
гәләр вә флешмоблар кечи-
рилир. Јол тәһлүкәсизлији 
ҝушәләриндәки мәлумат мате-
риаллары јениләнир, һәмчинин 
јол һәрәкәти тәһлүкәсизлији па-
спортлары вә ҝәнҹ пијадаларын 
јол бојунҹа тәһлүкәсиз һәрәкәт 
етмәләринин “ев-мәктәб-ев” 
схемләри дүзәлдилир. Педагожи 
һејәт вә вали-дејн комитәләринин 
нүмајәндәләри ушагларын 
јансытыҹы елементләрдән 
истифадәсинә нәзарәт едирләр.
Тәһлүкәсизлик һәфтәси онлајн 
кечириләҹәк.

ЕҺТИЈАТЛЫ ОЛУН!

Тәһлүкәсизлик һәфтәси башланды
Дағыстан Республикасы тәһсил вә елм Назирлијинин 

мәтбуат хидмәтиндән  верилән мәлумата ҝөрә, республика 
мәктәбләриндә ушагларын јолларда тәһлүкәсизлијинин 
тәмин олунмасына һәср олунмуш “Тәһлүкәсизлик һәфтәси” 
башлајыб.

Да ғ ы с т а н  Ре с п убл и ка с ы н ы н  а д ы 
түркҹәдән дағлар өлкәси кими тәрҹүмә 
олунур. Дағыстанын ҝөзәллији тәбии 

мүхтәлифлијиндәдир. Бурада чох шеј: дағ 
силсиләләри, канјонлар, дәрәләр, мағаралар, 
шәлаләләр, минерал булаглар, лиан мешәләри вә һәтта 
күләјин әмәлә ҝәтирдији гум тәпәләри дә вар! Бүтүн 
бунлар нисбәтән кичик бир әразидә ҹәмләнмишдир.
Дағыстан Республикасы, өлкәнин ҹәнуб-гәрб 
һиссәсиндә јерләшән Русија Федерасијасынын 

субјектләриндән биридир. Калмыкија, Чеченистан, 
Ставропол бөлҝәси илә јанашы, Ҝүрҹүстан вә 
Азәрбајҹан илә дә һәмсәрһәддир. Республиканын 
физики хәритәсинә бахсаныз, онун ајдын шәкилдә 
ики һиссәјә ајрылдығыны ҝөрә биләрсиниз: шимал 
дүзәнлији вә ҹәнуб дағлыг. Бу бөлҝәјә чох сајда тури-
сти ҹәлб едән дә мәһз Дағыстанынын ҝөзәллијидир. 
Сүфрә шәраблары вә конјаклар дијары 1921-ҹи 
илин јанварында рәсми олараг јарадылды. Бу 
ҝүн бурада тәхминән 3 милјон инсан јашајыр. 
Әһалинин етник тәркиби сон дәрәҹә мүхтәлифдир: 
азәрбајҹанлылар, аварлар, ләзҝиләр, кумыклар, 
дарҝинләр, руслар, ногајлар, лаклар вә башгала-
ры. Бөлҝәдәки 14 дил дөвләт статусуна саһибдир!
Дағыстанын бајрағы мараглыдыр, үч үфүги золаг-
дан ибарәтдир: јашыл, мави вә гырмызы. Биринҹиси, 
Исламы тәҹәссүм етдирир, дағыстанлыларын 
бөјүк әксәријјәтини мүсәлманлар тәшкил едир, 
икинҹиси Хәзәр дәнизини, үчүнҹүсү - “дағ өлкәси” 
сакинләринин инанылмаз шүҹаәт вә ҹәсарәтини.
Дағыстан Русија Федерасијасынын ахырынҹы 
ҹәнуб бөлҝәсидир. Бөлҝә шималдан ҹәнуба 400 
километрә гәдәр узаныр. Шәргдә, Хәзәрин сула-
ры илә јујулур. Республиканын мәркәзи вә ҹәнуб 
һиссәләри Бөјүк Гафгаз дағлары вә дағ әтәкләри 

илә әһатә олунмушдур, шималында ҝениш бир 
Хәзәр овалығы вар. Дағыстанда бир чох чајлар 
вар вә демәк олар ки, һамысы өлкәнин дағлыг 
һиссәсиндә ҹәмләшиб. Бунлардан ән бөјүјү Терек, 
Сулак, Самур, Рубасдыр. Дағыстанын әсрарәнҝиз  
ҝөзәллији, мөһтәшәм дағ мәнзәрәләри вә еҹазкар 
тәбиәт објектләри илә һәр кәси һејран едир. Дағлар 
республиканын үмуми әразисинин тәхминән 
50 фаизини тутур. Бунларын ән һүндүрү јајын 
истисиндә дә гарла өртүлмүшдүр. Дағыстан 

дағларында инанылмаз сајда мағара, шәлалә, 
канјон вә јашыл битки өртүјү олан мәнзәрәли 
вадиләр вар. Бүтүн ҝөзәлликләрини өз ҝөзләри 
илә ҝөрмәк вә фотолара чәкмәк үчүн бөлҝәни 
һәр ил бир нечә јүз мин турист зијарәт едир.
Үмумијјәтлә, Дағыстан сон вахтлар уҹуз вә 
кејфијјәтли истираһәт етмәк истәјән  чохлу туристи 
ҹәлб едән надир вә бәнзәрсиз бир бөлҝәдир.

 Ҝүлидә БАБАЈЕВА

СИЗ БИЛИРСИНИЗМИ? СИЗ БИЛИРСИНИЗМИ?

БУ МЯСЯЛЯ НЯ ВАХТ
ЩЯЛЛ ЕДИЛЯЖЯК?
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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Лајиһә чәрчивәсиндә 
ҝәнҹ  нәсилдә  мил-
ли- мәнәви, әхлаги вә 

вәтәнпәрвәрлик һиссләрини ашы-
ламагла, вәтәндашлыг һиссини 
вә сосиал фәалијјәтини инкишаф 
етдирмәјә јөнәлмиш бир сыра 
јени ахтарыш ојун формаларынын 
кечирилмәси планлашдырылыр.
  Ојунун форматы, иштиракчыла-
рын чевиклијини, сүрәтини, 
зәкасыны, команда ишинин коорди-
насијасыны вә ихтирачылығыны 
јохламаг үчүн һазырланмыш 
10 стансијанын манеә курсудур.

Бурада 10 нәфәрдән ибарәт коман-
далар иштирак едә биләр. Бунун 
үчүн    farid.tagibekov@mail.ru. елек-
трон почт үнванына сәрбәст фор-
мада мүраҹиәт ҝөндәрмәлисиниз. 

Гејд едәк ки, һәрби-вәтән-
пәрвәрлик ахтарыш ојуну “Тез, 
ағыллы,ҝүҹлү!” Үмумрусија 
ҝәнҹләр лајиһәләри мүсабигәсинин 
галибидир вә федерал ҝәнҹләр-
лә иш үзрә Аҝентлијин дәс-
тәји илә һәјата кечирилир.
Тәдбир һаггында әлавә мәлуматы 8 
929 249-02-09   телефону (Шевкет 
Крумов) илә әлдә етмәк олар.

“Тез, ағыллы, ҝүҹлү”
 “Тез, ағыллы, ҝүҹлү” һәрби-вәтәнпәрвәрлик ахтарыш ојуну  

лајиһәсинин һәјата кечирилмәси һаггында Дағыстан Республика-
сынын Ҝәнҹләр Назирлијинин мәтбуат хидмәтиндән   билдирибләр. 
Илк ојун 10 октјабрда Маһачгала шәһәриндә  кечириләҹәк.

Норвечдя гайырылмыш 
вя «За Родину- Ка-
спи» ММЖ Даьыстан 

компанийасынын ялдя етдийи 
«Римфорс» эямиси артыг бир 
нечя айдан сонра Хязярдя 
килкя балыьы тутмаьа башлай-
ажагдыр. Бу щагда ДР тябият 
назирлийинин мятбуат хидмя-
тиндян информасийа аэентлий-
иня хябяр верилмишдир.

«Эями артыг Балтик дяни-
зиндян кечиб эялмяйя башла-
мышдыр.. Цмумиликдя бу пай-
ыздан Хязярдя 22 эями балыг 
тутажагдыр. Анжаг  бундан чох 
эяминин бурада ишлямяйиня 
лиманын имканы йохдур. Беля-
ликля, республиканын балыг 
тутан донанмасынын там дир-
чялдийини щесаб етмяк олар»,- 

дейя мялуматда билдирилир.
Идарядя гейд етмишляр 

ки, бцтцн тядбирляр бцджя 
вясаитляри жялб едилмядян 
тамамиля шяхси инвесторла-
рын щесабына эюрцлмцшдцр. 
Тутулан килкя республика 
яразисиндя емал олунажагдыр. 
Даьыстанда бу пайызда килкя-
нин илкин емалы 75 мин тона 
чатажагдыр. 

«Эялян илдя инвесторла-
рын килкянин дярин емалы 
цзря гцввяляр йарадылма-
сы тядбирляри, щямчинин дя 
ялавя лиман инфраструктуру 
вя йанашмалар тикинтисини 
планлашдырмышдыр»,-дейя 
щямсющбят аэентлийя даныш-
мышдыр.

Донанма цчцн даща бир эями

Мцяссисянин мятбуат хид-
мятиндян информасийа аэент-
лийиня верилмиш мялумата 
эюря щямин сярэи Гялябямизин 
75 иллийинин байрам едилмяси 
чярчивясиндя юлкямизин 23 
реэионунда кечириляжякдир. 

Паркын мцдири Тимур Ве-
лихановун сюзляриня эюря 
Даьыстанда буна бянзяр ек-
спозисийа илк дяфя ачыла-
жагдыр. «Юзцнцн консепсий-
асына вя мигйасына эюря бу 
илк мултимедиа сярэисидир. 

Експозисийайа ийирминжи ясрин 
юлкя ряссамларынын 200-дян 
артыг ясяри дахилдир. Сярэ-
инин йарадыжылары кятанла-
ры рягямсал етмиш, онлары 
жанландырмыш вя хцсуси 
еффектляри тятбиг етмишляр. 
Статистик тясвир явязиня бу-
райа эялянляр сярбяст мини-
новеллалары эюря биляжяк, 
кятан цзяриндя чякилмиш 
гящряманлар онларын эюзц 
гаршысында жанланажагдыр.

«Нясиллярин хатиряси» 
експозисийасыны ачажагдыр

«Русийа мяним вятянимдир» тарихи паркы октйабрын 1-дя 
«Нясиллярин хатиряси: «Бюйцк Вятян мцщарибяси тясвири 
инжясянятдя» уникал експозисийасыны ачажагдыр. 

Утерянный аттестат А № 212475 об основном общем образо-
вании, выданный Музаимской восьмилетней школой в 1989 году на 
имя Абакарова Бакира Бургановича, считать недействительным. 

Дағыстан-  мәнфи вә 
м ү с б ә т,  с ә р в ә т  в ә 
јохсуллуг, субсидијалар 

вә бөјүк мигјасда јашамағын 
к ә с и ш д и ј и  з и д д и ј ј ә т л ә р 
әразисидир. Бүтүн антоним па-
литрасы, гаршылыглы мүстәсна 
шејләр,  фәргли нәтиҹәләрә 
с а һ и б  һ е ка ј ә л ә р .  А н а м ы н 
кәдәрләнмәмәси үчүн гарышыг вә 
ич-ичәдир. Неҹә ишләсән дә, орта 
бир Дағыстан тоју үчүн пул јыға 
билмәзсән. Бу бир тәрәфдән, диҝәр 
тәрәфдән, бизим кечирдијимиз 
һәјат тәрзи һеч дә һәмишә 
баҹарыгларымызла әлагәли 
дејил, әксинә. Чох тәәҹҹүблү бир 
нүмунә: Дағыстанда тојларын 
неҹә кечирилдији вә нә гәдәр 
хәрҹләндијидир.  Дағыстанда тој- 
тум чыртламаг, сәрбәст ҝүләшмә 
вә “Анжи” футбол клубу илә 
бирликдә ҝөтүрсәк, даһа дәрин, 
фәргли милли ајиндир.

-Һәр дағыстанлы үчүн бир тој 
статус, һәвәс, мөвге вә мүвәф-
фәгијјәт ҝөстәриҹисидир. Ин-
санларымызын гүрурларыны 
ојатмағы вә бир-бирләринин 
гаршысында башы уҹа олмағы 
севмәләри фактыны демирәм. 
С а б а һ  с и з и н  һ а г г ы н ы зд а 
нә дејиләҹәји тојунузун неҹә 
кечәҹәјиндән асылы олаҹаг вә 
һәлә бу азмыш кими, ҝәләҹәк 
гоһумунузун “ крутој” олдуғу 
ортаја чыхса, сәнин дә онунла 

“ајаглашмаг үчүн” тој етмәјин 
лазымдыр. Бу,  Дағыстанын 
белә бир “гызғын силаһланма 
јарышы”дыр.  Инсанлар бир ҝүндә 
хәрҹләјирләр, борҹа дүшүрләр, 
сонра илләрлә јалныз буна ҝөрә 
борҹ өдәмәли олурлар - тоју ла-
зыми сәвијјәдә кечиртмәк үчүн, 

“Магомед оғлу үчүн нормал бир 
тој да едә билмәди”,-дејәнләрин 
онун архасынҹа пычылдама-
масына ҝөрә .  Дағыстанын 
мүасир тој мәрасимләри чох 
баһалыдыр. Башга сөзлә десәк, 
дағыстанлынын милли гүруру чох 
баһа баша ҝәлир.  “Һеч кимдән пис 
олмамаг” һәр бир дағыстанлынын 
һәјатында гаршыја гојдуғу 
мәгсәдидир.

Тој саһәсиндә чох пул фырла-
ныр, белә ки, тәкҹә республикада 
дөрд тој журналы вар. Маһачгала 
шәһәринин гејд дәфтәрханасында 
2019-ҹу илдә 3500, бу ҝүнә гәдәр 
исә јалныз пајтахтда тәхминән 
3400  никаһ  ге јдә  алыныб. 
Пајтахтын тој сәнајесиндә нә гәдәр 
пул фырландығыны һесабламаг 
чәтин дејил. Әлбәтдә, бүтүн бун-
лар статистик сәһв дахилиндәдир 
вә тојлар үчүн бүдҹәнин фәргли 
ола биләҹәјини нәзәрә алараг - 

“гејри-реал” ишарәсиндән “чох 
ҹидди” вә ја “садәҹә маһар” 
ишарәләринә гәдәр. Анҹаг јенә 
дә һесаб орталамасыны чыхара 
биләрсиниз. Буну етмәк үчүн, 
биринҹиси, тојлары гадынлара 
вә кишиләрә бөлмәк, икинҹиси, 
базарда орта гијмәтләри ҝөтүрмәк 
лазымдыр. Үчүнҹүсү, адәтән 
күрәкәнин тәрәфин бојнунда 
олан   бир мәнзилин алынмасыны 
истисна етмәк лазымдыр, чүнки 
бу фактла әлагәли мәлуматлар 
чох фәргли вә јалныз гарышыг 
олаҹагдыр. Дөрдүнҹүсү, мүәјјән 
бир халгын адәт-әнәнәләри 
бөјүк әһәмијјәт кәсб едир вә 
чох вахт тәшәббүскарлыг руһу 
вардыр, бәзән бу сөз, ҝәләҹәк 
гоһумларыны пулла јүкләјә билән 
евлилик тәрәфләриндән биринин 
сыртыг олмасы илә изаһ едилир.
Нәтиҹәдә тәкҹә Маһачгалада орта 
тој бүдҹәси орта һесабла әлдә 
едилир: гадын тоју - 1.581.500 
рубл, киши тоју - 1.450.000, киши 
тоју уҹуздур, амма ев алмаг вә 
ја кирајә мәнзил үчүн кирајә 
өдәмәк күрәкән тәрәфинин дүшүр.
Тој, әлбәттә ки, чох севиндириҹи 
бир һадисәдир, анҹаг дүшүнмәк 
лазымдыр: буна дәјәрми? Јалныз 
милли мигјасда амбисијалары 
тәмин етмәк үчүн чох пул 
хәрҹләмәјә дәјәрми, пулу даһа 
сәрфәли - мәсәлән, ҝәнҹ бир 
аиләнин формалашмасына сәрф 
етмәк даһа јахшы олмазмы? 
Ахы биздә тәзә аилә гуранла-
рын әксәријјәти чијинләриндә 
бөјүк бир борҹла јени һәјата 
башлајырлар. 

Нәриман ГУЛИЈЕВ

Тој нечәјә баша ҝәлир?

Дүнја вә Авропа чем-
пионатларынын гали-
би  олан бу идманчы 

69 кг-а гәдәр чәки дәрәҹәсиндә 
чыхыш едәнләрин ән јахшысы иди. 
Кишиләр арасында Ислам Сали-
мов 75 кг. вә Курбан Бајрамбеков 
52 кг. чәки дәрәҹәсиндә чемпион 

олдулар. Дағыстан боксчулары 
Русијанын идман усталарынын 
нормаларыны јеринә јетирибләр.
   Гејд етмәк лазымдыр ки, 
Үмумрусија турнириндә өлкәнин 
22 бөлҝәсиндән 100-дән чох идман-
чы иштирак етмишдир.

 «Дағыстан» РИА

Гызыл медал газанды
 Сентјабрын  орталарында  идман Федерасијасы хәбәр 

аҝентлијинә билдириб ки, Саадат Далгатова, Одинтсовода ССРИ 
Халг артисти Иосиф Кобзон адына кечирилән Үмумрусија бокс 
јарышында гызыл медал газанды

Хатырладаг ки, өтән һәфтә 
сону Кисловодскда СКФО вә 
ЈУФО Шимали Гафгаз Федерал 
Даирәси ( ШГФД) вә Ҹәнуби 
Федерал даирәсинин регби чем-
пионаты кечирилди. Дағыстан 
регби мәктәбинин шаҝирдләри 
ики бөлҝәдән олан 10 команда 
арасында ән јахшы нәтиҹәни 
ҝөстәрдиләр.

ДР бәдән тәрбијәси вә идман 
назири  Магомед Магомедов, 
кишиләрин республика коман-
дасынын тәнтәнәси заманы деди

“Бир мүддәт әввәл өлкәнин ән 
јахшы командалары арасында 
Русија кубокуну газанан Дағыстан 
гадын чимәрлик регби командасы-
ны шәрәфләндирдик. Бу ҝүн сизи, 
ики даирә чемпионуну, гәләбәниз 
мүнасибәтилә тәбрик етмәкдән 
мәмнунам. Дағыстандакы рег-
би бу ҝүн бөјүк бир нәтиҹә ве-
рир вә биз дә өз тәрәфимиздән 
бу идман нөвүнүн даһа бөјүк 
наилијјәтләр әлдә етмәси үчүн 
әлимиздән ҝәләни едәҹәјик ”деди.
Сөһбәти давам етдирән шөбә 

мүдири гејд етди ки, назир-
лик республикада ихтисас-
лашмыш бир регби мәктәби 
ј аратмағы планлашдырыр.

“Регби ојунчуларымыз бир 
нечә илдир ән јүксәк сәвијјәли 
јарышларда јүксәк нәтиҹәләр 
әлдә едирләр. Онлар Русија јығма 
командаларынын бир һиссәсидир, 
дүнјанын символик командала-
рына дахилдирләр. Бүтүн бун-
лары нәзәрә алараг Дағыстан 
регбисинин өз базасына еһтијаҹы 
вар вә бунун үчүн мүтләг бир 
мәктәб јарадаҹағыг ”деди назир.
Магомед Магомедов идман-
чылар вә  мәшгчиләр үчүн 
мүкафатландырма мәрасими 
кечирди, јүксәк титуллара вә 
газандыгларына бахмајараг, ән 
башлыҹасыны унутмамаға - ин-
сан олараг галмаға, јарышларда 
ләјагәтлә давранмаға, ојунларда 
мүбаһисәли епизодлар олма-
сы һалында мөвҹуд гајдалара 
ујғун олараг онлары һәлл етмәјә 
чағырды.

 Шамил ГУРБАНОВ

Дағыстанда регби 
мәктәби јарадылаҹаг 

ГЫСА ХӘБӘРЛӘР


