
Мащачгала, 5 октйабр 
«Даьыстан» РИА. Сер-
эей Меликов Даьыста-

нын башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян тяйин олун-
мушдур. Президентин мцвафиг 
Фярманы Кремлин рясми сай-
тында дярж едилмишдир. 

Даьыстанын щазырки баш-
чысы Владимир Василйев баш-
га Фярманла Президентин 
мцшавири тяйин олунмушдур.

С. Меликов 12 сентйабр, 1965-жи илдя анадан олмушдур. 
О, ССРИ ДИН, Ф.Е.Дзеръински адына Саратов Гырмызы 
Байраглы Али Щярби команданлыг мяктябини, Русийа Фе-
дерасийасынын Баш Гярарэащынын Щярби Академийасыны 
битирмишдир. IV дяряжяли «Вятян гаршысында хидмятля-
риня эюря» (Гылынжларын тясвириля), «Щярби хидмятля-
риня эюря», «Александр Невски», «Мярдлик» вя «Шярф» 
орденляри иля тялтиф едилмишдир.

   2019-жу илин сентйабр айындан Ставропол дийарындан 
Русийа Федерасийасынын Федерал Ижласынын Федерал 
Шурасынын цзвцдцр.

2019-жу илин октйабр айында Федерасийа Шурасынын 
Федерал гурулуш, реэионал сийасят, йерли юзцнцидаря вя 
Шимал ишляри цзря Комитя сядринин мцавинидир.

Федерасийа Шурасы цзвц сялащиййятляриндян яввял Ру-
сийа Федерасийасынын Федерал милли гвардийа гошунлары 
Федерал хидмяти директорунун- РФ-нын милли гвардийа 
гошунлары баш команданын биринжи мцавини ишлямишдир.
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Мәтбуат јанашмасы 
чәрчивәсиндә феде-
рал вә реҝионал КИВ 

нүмајәндәләри республиканын јени 
рәһбәрлијинин планлары илә мара-
гландылар.

Суал: Фәалијјәт планы 
һазырдыр, һарадан башлај-
аҹагсыныз?

Серҝеј Меликов: -Планы 
ҝөрүшдә Русија Федерасијасынын 
Президенти Владимир Владимиро-
вич Путин тәјин етди. Фикримҹә, 
Дағыстанда бир план вар иди, амма 
әлбәттә ки, вәзијјәтин һәр истигамәтдә 
динамик шәкилдә дәјишдијиндән 
дүзәлиш едилмәлидир. Анҹаг һәр 
һалда, өлкәмизин Президентиндән 
алдығымыз  тапшырыглара вә 
ҝөстәришләрә әмәл едәҹәјик.

- Кадрлар нә ҹүр формалашды-
рылаҹаг, команда дәјишәҹәкми?

Серҝеј Меликов: -Бу ҝүн, јәгин 
ки, нәһајәт, мүасир тәләбләрә ҹаваб 
верән пешәкарлар сечмәлијик. Һәр 
һансы бир команда дәјишиклијиндән 
данышмаг јәгин ки, тездир. 
Тәнзимләмә сәнәдләриндә нәзәрдә 
тутулан мүәјјән гајдалара риајәт 
едәҹәјик, амма ејни заманда кәскин 
дәјишиклик етмәк фикриндә дејиләм. 
Һәр шеј пешәкар кејфијјәтләрин 
тутдуғунуз вәзифәләрә неҹә ујғун 
ҝәләҹәјиндән вә гаршымызда дуран 
вәзифәләрин нә дәрәҹәдә јеринә 
јетирилмәсиндән асылы олаҹаг. 

-Хаһиш едирәм, Дағыстандакы 
приоритет һесаб етдијиниз әсас 
проблемләри садалајасыныз?

Серҝеј Меликов: -Пандемија, 
тәәссүф ки, тәкҹә Дағыстанда 
дејил, бүтүн өлкәдә јенидән бөјүјүр. 
Әмәлијјат гәрарҝаһынын иши вә 
пандемијада инсанлары вә онла-
рын тәсир ҝөстәрдији фәалијјәт 
саһәләрини горумаға имкан верәҹәк 
тәдбирләрин гәбулу приоритет бир 
вәзифәдир. Бу ҝүнүмүзүн ән әсас 
приоритет мәсәләләриндәндир.

Икинҹиси, әлбәттә ки, игтиса-
дијјат. Игтисадијјатла, ҝөрдүјүмүз 
кими, бу ҝүн бүтүн дүнјада чох ҹидди 
бөһран проблемләри вар. Тәбии ки, 

онлар өлкәмиздә дә, Дағыстанда 
да вар. Бу ҝүн игтисадијјата диггәт 
јетирмәлијик ки, бу, һеч олмаса, 
пандемијадан әввәл әлдә олунан 
сәвијјәни горујуб сахласын. Ејни 
заманда, республикамызын тәкҹә 
игтисади дејил, һәм дә сосиал инки-
шафына имкан верәҹәк саһәләри вә 
истигамәтләри мүәјјәнләшдирмәк 
үчүн ҝәләҹәјә нәзәр салмаг лазым-
дыр.

Үчүнҹүсү, иши елә гурмаг 
истәјирәм ки, јерләрдәки рәһбәрләр 
әһали  илә әлагә гурсун вә биз ин-
санларын проблемләрини баша 
дүшәк, онлары арадан галдырмаг, 
раһат јашајыш шәраити јаратмаг 
үчүн иши тәнзимләјәк. Өлкә Пре-
зиденти дүнән бу барәдә  даныш-
ды, бу вәзифәни гаршымыза гојду. 

Әлбәттә ки, Дағыстан үчүн орижи-
наллыг, чохмилләтли, мәдәнијјәт, 
идман кими әнәнәви истигамәтләрин 
инкишафына  диггәт јетирмәк ла-
зымдыр, чүнки бунлар әһалимизин 
мараг даирәсиндәдир.

-Сон илләрдә коррупсијанын де-
криминаллашдырылмасы вә она 
гаршы мүбаризә үчүн чох ишләр 
ҝөрүлүб. Хаһиш едирәм, дејин 
ҝөрүм, бу иш давам етдириләҹәк 
вә бу нә дәрәҹәдә ваҹибдир? 
Серҝеј Меликов: Өлкәдә корруп-
сијаја гаршы мүбаризә ишләри апа-
рылыр вә бу истигамәт Дағыстанда 
да изләниләҹәк, амма истәмәздим ки, 
илк нөвбәдә декриминаллашдырма 
барәдә данышаг. Јәгин ки, јериндәки 
һәр бир инсанын неҹә дүрүст ишләјә 
биләҹәјиндән данышмалыјыг, Вла-
димир Абдуалијевич бу барәдә чох 
данышмыш вә буна чағырмышды. 
Инсанлар виҹданла ишләјирләрсә 
вә әһалинин рифаһы наминә иши 
үстүн тутурларса, о заман иҹтимаи 
асајишин горунмасы вә иҹтимаи 
тәһлүкәсизлијин тәмин олунмасын-
дан даныша биләрик. Бунун рәһбәр 
вәзифәләрдә олан һәр кәсин шүурла 
дәрк етмәсини истәрдим.

Р Ф  П р е з и д е н т и н и н 
мүшавири Владимир Василиев 

дә журналистләрин суалларыны 
ҹавабландырды.

Владимир Абдуалијевич, 
Дағыстан артыг Сизинчүн 
әзизләшиб, һансы һиссләри кечи-
рирсиз, онунла нә һагдаса даныша  
билдизми?

Владимир Василијев: Билирси-
низ, бүтүн бунлары бир сөзлә ифадә 
етмәк олмур: бу мүддәт әрзиндә чох 
шеј олду. Инди Серҝеј Алимовичи 
диггәтлә динләјирдим. Мән онунла  
һәлә Дахили Ишләр Назирлијиндә 
дә ишләмишәм, бир-биримизи 
јахшы таныјырыг. Бу вәзифәјә тәјин 
олундуғуна ҝөрә шадам. Әлбәттә ки, 
она уғурлар диләјирәм, сиз она һәјата 
кечирмәк истәдији нијјәтләрдә дәстәк 
олун, галаныны һәјат ҝөстәрәҹәкдир.

 Амма биз әсас мәсәләни ешит-
дик: иш, инсанларла үнсијјәт гурмаг. 
Һансы ки, бүтүн бунлар Русија  
Президентинин ишиндә тәблиғ  вә 
нүмајиш етдирдији принсипләрдир. 
Бундан әлавә мәни дәстәкләјән вә 
тәнгид едән һәр кәсә тәшәккүр етмәк 
истәјирәм.  Мәним анлајышымда 
објектив тәнгид ҹәмијјәтин бөјүк 
бир уғурудур вә бунсуз биздә һеч 
нә алынмајаҹагдыр. Иҹтимаи рәјин  
сиз журналистләр тәрәфиндән фор-
малашдырылмасыны бир наилијјәт 
һесаб едирәм. Бәлкә дә бу хоша 
ҝәлмәјә биләр. Һеч ким тәнгиди 
севмир, амма бу чох фајдалыдыр вә 
һәр кәс онунла һесаблашмалыдыр. 
Беләликлә, просесин јүксәләҹәјини 
дүшүнүрәм.

   Мәтбуат јанашмасынын сонун-
да Серҝеј Меликов сабиг республика 
башчысыны јени вәзифәјә тәјин 
олунмасы мүнасибәтилә тәбрик етди.

Хатырладаг ки, бу јахынларда 
дөвләт башчысынын Фәрманына 
әсасән Владимир Василиев РФ Пре-
зидентинин мүшавири тәјин едилиб.

Бунунла әлагәдар Серҝеј Мели-
ков деди: “Владимир Абдуалијевичи 
јүксәк вәзифәјә тәјин олунма-
сы мүнасибәтилә тәбрик етмәк 
истәјирәм, Фәрман артыг имза-
ланыб. Владимир Абдуалијевичә 
ҝөрүлән ишләрә ҝөрә - Президент 
дүнән бу барәдә данышды - чох 
иш ҝөрүлдүјүнә вә Дағыстан Ре-
спубликасынын рәһбәрләринин бу 
ҝүн тамамилә фәргли бир вәзијјәтдә 
дәјишдијинә ҝөрә тәшәккүр едирәм.

Ахырынҹы сон суал, Серҝеј 
Меликовун 2021-ҹи илдә Дағыстан 
Республикасынын Башчысы 
сечкиләриндә иштиракы иди.

-Серҝеј Алимович, Дағыстан 
Башчысына сечкиләр бир ил 
ичиндәкечириләҹәк бу вәзифәјә 
намизәд олаҹағыныза үмид едир-
синиз?

-Серҝеј Меликов: - Әлбәттә 
ки, мәни дәстәкләјәҹәјинизә үмид 
едир вә инанырам. Мән исә сизин 
етимадынызы доғрултмаг үчүн һәр 
шеји едәҹәјәм.

«ДАҒЫСТАН» РИА

Серҝеј Меликов јени вәзифәсиндә 
приоритетләри ҝөстәрди

Октјабрын 6-да Маһачгаланын һава лиманында Дағыстан 
Башчысы вәзифәсини иҹра едән Серҝеј Меликов вә Русија Пре-
зидентинин мүшавири Владимир Василијев журналистләрин 
суалларыны ҹавабландырмышлар

ЙЕНИ ТЯЙИНАТ

С.Меликов ДР Башчысы 
вязифясини мцвяггяти 

ижра едян тяйин олунмушдур

“Бу ҝүн педагожи иҹтимаијјәт 
пешә бајрамыны - Мүәллимләр 
Ҝүнүнү гејд едир. Республикамызын 
бүтүн мүәллимләрини, коллеҹ вә уни-
верситет мүәллимләрини вә әлбәттә 
ки, әзиз педагожи әмәк ветеранлары-
мызы бу ҝөзәл бајрам мүнасибәтилә 
тәбрик етмәк  истәјирәм! 

Мүәллим һәмишә ағыл, мәдәниј-
јәт вә мәнәви дәјәрләрин дашыјыҹысы 
олмушдур. Сизин нәҹиб ишиниз ҝәнҹ 
нәслин өјрәдилмәсинә вә тәрбијәсинә 

јөнәлиб. Сизин көмәјинизлә минләрлә ушаг илдән-илә  онлары 
һејрәтләндирән билик дүнјасыны кәшф едир вә әвәзсиз һәјат тәҹрүбәси 
газаныр. 

Һазырда республиканын тәһсил системи мүасирләшдирилир вә 
тәкмилләшдирилир, тәһсил тәшкилатларында јени мүасир тәлим 
шәраити јарадылыр. Бу, мүәллимләрдән даим өзләрини инки-
шаф етдирмәләрини, иш методларыны тәкмилләшдирмәләрини 
вә јени тәдрис технолоҝијаларына јијәләнмәләрини тәләб едир. 
Зәнҝин тәҹрүбәси республиканын ҝәнҹ мүәллимләринә ҝүҹлү дәстәк 
олан педагожи иш ветеранларына хүсуси тәшәккүрүмү билдирирәм. 
Һөрмәтли мүәллимләр! Виҹданлы ишиниз вә пешәјә садиг олдуғунуз 
үчүн тәшәккүр едирик. Сизә ҹан сағлығы, фираванлыг вә јахшы бајрам 
әһвал-руһијјәси диләјирәм! ”, - тәбрикдә дејилир.

У. Омарова Дағыстан 
мүәллимләрини пешә бајрамы 

мүнасибәтилә тәбрик етди
   Октјабрын 5-дә ДР Тәһсил вә Елм Назирлијинин рәһбәри 

Уммупазил Омарова дағыстанлылары Мүәллим Ҝүнү 
мүнасибәтилә тәбрик едиб.



Октјабрын 5-дә Дәрбәнд 
рајон администра-
с и ј а с ы н ы н  а к т 

з а лында  ра јонун  тәһсил 
мүәссисәләринин мүәллимләри 
үчүн  шәнлик  кечирилди. 
Мүәллимләр Ҝүнү һәгигәтән 
милли бајрамдыр, јени биликләр 
верән, бөјүк бир һәјата јол ачан 
вә һәр биримизә бир инса-
нын вә вәтәндашын ән јахшы 
кејфијјәтләрини ашылајан 
мүәллимдир. 

Тәнтәнәли тәдбир мүәллим-
ләри, педагожи әмәк ветеран-
ларыны, ушаг бағчаларынын 
рәһбәрләрини, тәрбијәчиләри 

-  ҝ ә н ҹ  н ә с л и н  т ә л и м  в ә 
тәрбијәсиндә үрәкдән иштирак 
едәнләрин һамысыны бир араја 

ҝәтирди. 
Тәдбири Дәрбәнд рајон 

бшчысы вәзифәсини иҹра едән 
Нәби Әлијев ачараг, пешәкар 
баҹарыглара, мәнәви сәхавәтә, 
сәбрә вә ушаглара ҝөстәрдији 
гајғыја ҝөрә мүәллимләрә 
миннәтдарлығыны билдирәрәк 
деди:  “Әзиз  мүәллимләр, 
Дәрбәнд рајонунун тәһсил 
ишчиләри вә ветеранлары! Сизи 
пешә бајрамыныз- Бејнәлхалг 
мүәллимләр ҝүнү мүнасибәтилә 
үрәкдән тәбрик едирәм! Әзиз 

мүәллимләр, иҹазә верин  өз 
пешәнизә садиг олдуғунуза, 
һәр ҝүн шаҝирдләринизә 
ү р ә ј и н и з и н  һ ә р а р ә т и н и 
б е л ә  ә с и р ҝ ә м ә д и ј и н и з ә 
ҝөрә,сечдијиниз бу пешәни 
тәмәннасыз олараг шәрәфлә, 
виҹданла јеринә јетирдијинизә 
ҝөрә вә ишинизә һәмишә са-
диг олдуғунуза ҝөрә сизә өз 
сәмими тәбрикләрими чат-
дырым! Бу пешәнин вете-
ранларыны исә хүсуси гејд 
едәрәк  онлара  ө з  дәрин 
миннәтдарлығымы билдирмәк 
истәјирәм.Чүнки онларын бу 
пешәјә сәрф етдикләри зәһмәт 
бөјүкдүр, әвәзсиздир. Ҝәләҹәк 
нәслин тәлим- тәрбијәсинә 
вердикләри төһфәләр бөјүк 

рәғбәтә лајигдир. Һөрмәтли 
тәһсил ишчиләри вә ветеран-
лары ,сизи бир даһа үрәкдән 
тәбрик едир, сизә мөһкәм ҹан 
сағлығы, хошбәхтлик, аилә 
сәадәти вә ҝәләҹәк нәслин тәлим- 
тәрбијәсиндә јарадыҹылыг 
у ғ у р л а р ы  а р зул а ј ы р а м ! ”  
Тәдбирин гонаглары: Дағыстан 
Р е с п у б л и к а с ы  М и л л и 
Мәҹлисинин депутатлары Јәһја 
Һаҹыјев, Ерик Ибраһимов, Де-
путатлар Мәҹлисинин сәдри 
Мажмудин Сәмәдов, Дәрбәнд 

Рајон Иҹтимаи Палатасынын 
сәдри Фәтулла Фәтуллаев, 
Тәһсил Идарәсинин рәиси 
Пирмалы Новрузәлијев дә 
мүәллимләрә өз тәбрикләрини 
үнванладылар. 

   Бајрам програмы Дәрбәнд 
рајон тәһсил мүәссисәләри 
ш а ҝ и рд л ә р и н и н  и ф а с ы н -
да вокал вә рәгс нөмрәләри, 
композисијаларла давам етди. 

Бајрам тәдбиринин со-
нунда ән јахшы мүәллимләрә 
мүкафатларын верилмәси, 
м ү с а б и г ә  г а л и бл ә р и н и н 
мүкафатландырма мәрасими 
кечирилди.  Ҝәнҹ  нәслин 
тәдриси вә тәрбијәсиндә јүксәк 
нәтиҹәләрә ҝөрә рајонун 

мүәллимләри, тәрбијәчиләри вә 
мәктәбәгәдәр ишчиләри фәхри 
фәрманларла тәлтиф олундулар.

Һөрмәтли мүәллимләр, 
һамыныза  јени-јени мүвәффә-
гијјәтләр, ҹан сағлығы, көнүл 
хошлуғу диләјир вә Русија 
Јазычылар Иттифагынын үзвү 
Тәһмираз Имамовун бу ҝөзәл 
вә мүгәддәс пешә саһибләринин 
үнванына јаздығы  шеири 
сизләрә әрмәған едирик. 

    Һазырлады: Амалија 
АҒАКИШИЈЕВА
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ТЯСЯРРцФАТ ФОРМАЛАРЫ ДЯЙИшМЯЛИДИР
МүгәДДәС ПЕШә САҺИБләРИ

Мүәллим Ҝүнү Дәрбәнд 
рајонунда гејд олунду

Мүәллим Ҝүнү һәгигәтән милли бир бајрамдыр. Шаҝирдләрә билик верән, онлар үчун 
бөјүк һәјата јол ачан вә һәр биримизә бир инсанын вә вәтәндашын ән јахшы кејфијјәтләрини 
ашылајан мүәллимдир.

Һәр јердә олдуғу кими Мүәллимләр Ҝүнү Дәрбәнд рајонунда да тәнтәнәли сурәтдә  гејд 
олунмушдур.

Т.ИМАМОВ

ӨМүР БАШДАН-БАША 
БИР  әлИФБАЈМЫШ...

  
  (Кәнд мүәллимләримә)

Салам, гоҹа-ҹаван мүәллимләрим,
Инди ҹавансыныз, гоҹасынызмы?
Гајғыкеш, меһрибан мүәллимләрим,
Јенә әввәлкитәк уҹасынызмы?
Өмрүн кешмәкешли долајларында
Дүшәндә човғуна, борана, гара,
Сизи дә салмышам, салырам јада –
Атадан, анадан, гардашдан сонра.
Салам, ҝүләр үзлү мүәллимләрим,
Сәрт дә олмусунуз, гашгабаглы да.
Ҝөзәл чағлар иди мәктәб илләрим –
Көврәкди севинҹи, һәм мәлалы да.
Китабы илк дәфә ачдығым ҝүнләр,

Биликләр далынҹа гачдығым ҝүнләр,
Севинҹлә һәрфләри јаздығым анлар,
Сирләр аләминдә аздығым анлар
Сонракы өмрүмә тәкан верибдир,
Чағлајан тәбимә мәкан верибдир.
Һәјатын һәр ики үзүнү ҝөрүб,
Ҝөзләрә ҝөрүнмәз ҝөзүнү ҝөрүб,
Чох мүдрик кәламлар ешитмишәм ки,
Инди анламышам, дәрк етмишәм ки,
Өмүр башдан-баша бир әлифбајмыш,
О һәрфләр, рәгәмләр улдузмуш, ајмыш...
Чәтин – мәнимсәмәк бу әлифбаны –
Дүнјаны өјрәниб гуртаран һаны?!
Елмин илк ачары мүәллимдәдир,
Илк кәшфи, иҹады мүәллим едир.
Салам, гоҹа-ҹаван мүәллимләрим,
Нә фәрги – мүәллим ҹаван, гоҹадыр.
Гајғыкеш, меһрибан мүәллимләрим,
Ешгиниз мәнимчүн даим уҹадыр!

Районда бу эцн 10 бяля-
диййя унитар мцяссисяси 
вардыр. Базар игтисадий-

йатына кечид дюврцндя Дярбянд 
район мцдириййятинин гярары иля 
йарадылмыш бу мцяссисялярин 
статусу индийя кими ганунла 
тянзимлянмясиня бахмайараг, 
онлар узун илляр торпагларын 
сащиби кими чыхыш етмяйя жящд 
эюстярирляр. Анжаг РФ-нин йер-
ли юзцнцидаря ганунуна эюря 
торпагларын сащиби йерлярдя 
кянд вя гясябя бирляшмяляри-
дир. Онларын мцвафиг гярары 
иля торпаглар кяндли- фермер 
тясяррцфатларына, айры-айры 
сащибкарлара вя о жмлядян бя-
лядиййя унитар мцяссисяляриня 
узун мцддятли- йяни, 49 иля мцга-
виляйя ясасян ижаряйя верилир. 
Бу мцгавиляйя ясасян ижарядар 
щямин торпагларда анжаг кянд 
тясяррцфаты мящсуллары йетиш-
дирмяли вя ясасыз олараг яэяр 2 
илдян артыг истифадясиз галар-
са, торпаглар эери эютцрцлцр. 10 
бялядиййя унитар мцяссисясиндян 
щягиги тясяррцфатчылыгла мя-
шьул оланлары бармагла саймаг 
олар.  Онлардан ян биринжиси 
вя нцмуня кими эюстярилмяли 
йеэаня «Татлар» агрофирмасы-
дыр. Кечян мцддят ярзиндя бу 
тясяррцфатын газандыьы иш 
тяжрцбяси тядрис материалы 
кими тяблиь едилмялидир. Базар 
игтисадиййатына кечид илляринин 
бцтцн чятинликляриня бахмайараг 
агрофирманын рящбярлийи уьурла 
ишлямяк цчцн рискя эетмиш вя 
нятижядя юз истяйиня наил ол-
мушдур. Бу эцн агрофирманын 
коллективи цзцмчцлцкдя, щейван-
дарлыгда, тахылчылыгда газан-
дыьы нятижялярля щаглы олараг 
юйцнцр. Щазырда тясяррцфатын 
648 щектар цзцмлцкляри вардыр 
ки, бунун 563 щектары бар верян 
сащялярдир. Сентйабр айынын 
5-ня олан мялумата эюря агро-
фирмада 522 щектар цзцмлцйцн 
мящсулу топланмышдыр. Щяр щек-
тардан орта щесабла 115 сентнер 
эцняш мящсулу эютцрцляряк, цму-
миликдя 6003 тон мящсул топлан-
мышдыр. Бунун 5951 тону емал 
олунмуш вя 52 тону сцфря цзцмц 
кими алыжылара сатылмышдыр. 
Цзцм йыьымы иля йанашы, тясяр-
рцфатда пайызлыглар якининя 
щазырлыг эюрцлцр. Тапшырыьа 
эюря эялян ил цчцн бурада 100 
щектарда пайызлыглар якилмяси 
планлашдырылмышдыр. Мялум-
дур ки, сащялярдян йахшы мящсул 
эютцрцлмяси цчцн илк нювбядя 
вахтында шум галдырылмалы 
вя кейфиййятли тохум щазырлан-
малыдыр. Тясяррцфатда буна 
лайигинжя ямял едилмиш, йяни 
щям вахтында шум галдырыл-
мыш, щям дя кейфиййятли тохум 
щазырланмышдыр. Бол мящсул 
йетишдирилмясиндя щаваларын 
ня жцр кечмяси дя мцщцм рол ой-
найыр.  Район агросянайе комплек-
си идаряси мцтяхяссисляринин 
фикринжя щазырда щаваларын 
исти кечмясиля ялагядар тохум 
сяпини мцддятляри узадыла 
биляр. 

Митящи, Камах, Зидйан, Чинар, 
Билщяди кими агрофирмаларын 
тясяррцфат фяалиййятиндян да-
нышмаг артыг оларды. Онларын 
тясяррцфат фяалиййятинин сямя-
ряси чох ашаьыдыр. Бунун сябя-
бляри дя олмамыш дейил. Щямин 
тясяррцфатларда цзцмлцклярин 
шярти суварма торпагларда 
йерляшдийиндян мящсулдарлыг 
анжаг тябиятин мярщямятиндян 
асылыдыр.

Карл Маркс дювлят унитар 
(ДУМ) мцяссисяси, Щ.Казымов 
адына кянд истещсалат (КИК) 
кооперативи, Язиз Ялийев адына 
колхоз, «Уллутяркямя тинэлийи» 
КИК-дя вя бир сыра буна бян-
зяр тясяррцфатларда вязиййят 
даща ажынажаглыдыр. Онларын 
цзцмчцлцкля нядян ютрц мяшьул 
олмасынын сябябини анламаг 
чятиндир.

Эцняш мящсулу йетишдирил-
мясиндя флагман сайыла би-
лян тясяррцфатлар да вардыр. 
«Цзцмчц» мящдуд мясулиййят-
ли (ММЖ) жямиййят вя Няриман 
Ялийев адына гапалы сящмдар 
(ГСЖ) жямиййятинин сон иллярдяки 
уьурларына сюзцн ясл мянасында 
гибтя етмяк олар.   «Цзцмчц» 
ММЖ-си Дярбянд районунун ян 
эянж тясяррцфатларындан бири-
дир. Щазырда бурада артыг 1015 
щектар сащядя салынмыш йени 
цзцмлцклярин 870 щектарындан 
артыг мящсул эютцрцлцр.  Йыьыма 
щяля йайын ахырларында баш-
лайан тясяррцфатда бу эцн 736 
щектарын мящсулу йыьылмыш вя 
сащялярдян 11776 тондан артыг 
мящсул эютцрцлмцшдцр. Бунун 
11313 тону емал мцяссисяляриня 
тящвил верилмиш вя 463 тону 
сцфря цзцмц кими алыжылара са-
тылмышдыр. Мящсулдарлыг щяр 
щектардан бурада 160 сентнер 
тяшкил едир. 

Няриман Ялийев ГСЖ-дя щя-
мишяки кими юн жярэядя аддым-
лайыр. Щазырда бу тясяррцфатда 
1392 щектар цзцмлцкляр вар вя 
бунун 1018 щектары бар верян 
сащялярдир. Кечян мцддят яр-
зиндя мящсулу йыьылмыш 1014 
щектардан 14200 тон мящсул 
эютцрцлмцшдцр ки, бу да щяр 
щектардан орта щесабла 140 
сентнер тяшкил едир. Цзцмлцкля 
йанашы бурада диэяр сащяляр дя 
инкишаф етдирилир.

Бол мящсул йетишдирилмя-
синдя кюпцклянян шяраблар 
заводу (КШЗ) вя Дярбянд конйак 
комбинаты кими (ДКК) щям юлкя-
мизин, щям дя харижи базарларда 
йахшы танынмыш мцяссисялярин 
няздиндя йарадылмыш «ДЗИВ-2», 
«ДКК-СТ» кими тясяррцфатлар 
тягдиря лайиг нятижяляр ялдя 
едирляр. Бир нечя ил яввял 
республикамызда цзцмчцлцйя 
кластер йанашманын тямялини 
гойан бу мцяссисяляр  цзцмчцлцйцн 
инкишафына юз тющфясини ве-
рирляр. Щяр илдя цзцмлцк сащяля-
ринин эенишляндирилмяси щямин 
мцяссисялярин диггят мяркязин-
дядир. «ДЗИВ-2» мцяссисяси 
жари илдя 1314 щектар сащядян 
14549 тон мящсул эютцрмцшдцр ки, 
бу да щяр щектардан орта щесабла 
117 сентнер тяшкил едир.

ДКК-СТ мцяссисясинин ися 
569 щектар цзцмлцк сащяси вар-
дыр.  Бунун 522 щектары бар 
верян цзцмлцклярдир. Жари илдя 
бурада ютян иллярдян фяргли 
олараг хейли ашаьы- 74 сентнер 
мящсул эютцрцлмцшдцр.

Айын 5-ня олан мялумата эюря 
Дярбянд районун тясяррцфатла-
рында 785 щектар сащянин мящсу-
лу йыьылмыш вя 62875 тон эцняш 
мейвяси истещсал едилмишдир. 
Орта мящсулдарлыг щяр щектар-
дан 106 сентнер тяшкил едир. 
Йыьылмыш мящсулун 51267 тону 
емал мцссисяляриня тящвил ве-
рилмиш, 11609 тону сцфря цзцмц 
кими алыжылара сатылмышдыр.  
Мящсул йыьымы сцрятля давам 
едир.

 Кярим Кяримов

НЯТИЖЯ ЧЫХАРМАГ 
ЛАЗЫМДЫР

 КОВИД- 19 пандемийасы иля ялагядар юлкямизин бир 
сыра реэионларында, о жцмлядян республикамызда вязиййя-
тин йенидян эярэинляшмяси шяраитиндя Дярбянд районунун 
зящмят адамлары тарлаларда бежярдикляри кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын иткисиз йыьылмасы цчцн эярэин 
мцбаризя апарырлар. Бу мцбаризядя онлара щаваларын 
щазырда ялверишли кечмяси дя юз хидмятини эюстярир.
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Өтән һәфтәнин шән-
бә ҝүнү Дәрбәнд 
шәһәриндә Бејнәл-
халг Мусиги Ҝүнү 

бөјүк тәнтәнә илә гејд олунмушдур. 
Һәмин ҝүн шәһәрин мәдәнијјәт 
Идарәси, ҝәнҹләр сијасәти вә ид-
ман шөбәси тәрәфиндән тәшкил 
олунмуш бајрам консертләри,  
маарифләндириҹи тәдбирләр вә 
јарадыҹылыг ҝеҹәләри Мирзә 
Казым бәј дөнҝәсиндә башла-
мыш, шәһәримизин паркла-
рында давам етдирилмишдир. 
Дәрбәнд шәһәр администрасиј-
асынын дәвәти  илә  Мура -
дов адына Дағыстан Дөвләт 
Филармонијасынын халг мусиги-
си ансамблынын солистләринин 

гәдим дијара тәшриф бујурмасы 
һамынын үрәјиндән олмушду. 

Шәһәримизин сакинләринин 

вә гонагларынын әһвал -руһијјә-
с и н ә  м ү с б ә т  т ә с и р  е д ә н 
шәнликләрдә милли театрларын 
бәдии коллективләри, Дәрбәнд 
Мусиги коллеҹи, Ушаг вә Ҝәнҹләр 
Јарадыҹылыг Евинин јетирмәләри 
дә  иштирак етмишдир. 

Бејнәлхалг мусиги ҝүнү 
чәрчивәсиндә дүнја мәдәнијјәти 
хәзинәсинә дахил олан мөһтәшәм 
әсәрләр сәсләндирилмишдир. 
Тәдбирдә чыхыш едән Дәрбәнд 
шәһәр башчысынын мүавини 
Видади Зејналов шәһәр сакинлә-
рини вә гонагларыны тәбрик 
едәрәк гејд етди ки, бу бајрам 
дүнјада милјонларла инсаны 
бирләшдирир вә мусигинин  
дәјәрини вурғуламаг үчүндүр. 

“Мусиги гәдим заманлардан бәри 
һәр јердә инсанлары мүшајиәт 
едир, руһумуза гида верир, бөјүк 

гүввәјә вә әһәмијјәтә малик-
дир. Бу ҝүн сәнәтин бу нөвү 

илә мәшғул оланлары тәбрик 
едирәм,  дүшүнҹәләринизи 
вә һиссләринизи бөјүк исте-
дадынызла инсанлара чатдыр-
маг баҹарығыныз үчүн сизә 
тәшәккүрүмү билдирирәм»,- дејә 
вурғуламышдыр. 

Сонра о, “Тәрәннүм олунан 
Дағыстан ” үчүнҹү фестивал-
мүсабигәсиндәки ҝөзәл чы-
хышына вә гәләбәсинә ҝөрә 
Дәрбәнд Азәрбајҹан Драм Теа-
трынын рәһбәрлијинә тәшәккүр 
мәктубуну да тәгдим етди. 
Хатырладаг ки, сентјабр ајынын 
23-29-на гәдәр Маһачгалада, 
Поезија Театрында иҹтимаијјәтин 
диггәтини поеитик ирсә вә мәшһур 
шаирләрин јарадыҹылыг јолуна 
ҹәлб етмәк, актјорлуг вә режис-
сорлуг  баҹарыгларынын ән јахшы 
јарадыҹылыг уғурларыны тәблиғ 
етмәк, јени формалар ахтармаг, 
Дағыстанын сәһнә сәнәтинин 

әнәнәләринин инкишафына төһфә 
вермәк мәгсәдилә  “Тәрәннүм 
олунан Дағыстан” үчүнҹү фести-
вал мүсабигәси кечирилмишдир. 
Дәрбәнд АДДТ-нын “Достум 
һаггында сөз” әдәби- мусигили  
(режиссор ДР мәдәнијјәт ишчиси 
Ј.Хандадашова) композисијасы 
илә  уғурла  чыхыш едәрәк 
биринҹи јерә чыхмасы бүтүн 
театр севәрләрин үрәјинҹә ол-
муш, театрын коллективиндән бу 
гәләбәни чохдан ҝөзләдикләрини 
вә онларын буна мүвәффәг 

олаҹагларына әмин олдугларыны 
билдирмишләр.

Һәмин ҝүн бир-бири илә рәгс 
едән, дејиб-ҝүлән, инсанлары, өз 
сәнәтилә фәхр едән, гүрур дујан 
инсанлары ҝөрүнҹә үрәјим риггәтә 
ҝәлирди, севинирдим. Ја Рәббим! 

Гој һәмишә  евләримиздән мусиги 
сәси ешидилсин, тој-бајрам сәси 

ҝәлсин,  шәһәримиздә јашајыб- 
јарадан мүхтәлиф милләтләр 
әл-әлә вериб меһрибан јашасын 
вә гәдим јурдумуз ҝүндән-ҝүнә 
чичәкләнсин, Амин!

 Амалија АҒАКИШИЈЕВА

МУСИгИ РУҺА гИДА ВЕРИР

БЕЈНәлХАлг МУСИгИ ҜүНү гЕЈД ЕДИлДИ

Республикамызын, районумузун 
бцтцн тящсил ожаглары кими, 
Рцкял кянд орта мяктябинин 53 

няфяр мцяллими дя юз пешя байрамы-
ны  лазымы сявиййядя гейд етди.

  Бцтцн дцнйаны, о жцмлядян юлкя-
мизи юз жянэиня алмыш коронавирус 
инфексийасы, тяяссцфляр олсун ки, 
бизляри бу жцр тядбирляри бир о гядяр 
дя эениш формада гейд етмяк имканын-
дан мящрум етмишдир. Мящз она эюря 
дя кечирилян тядбирляр айры-айры 
синиф коллективляри даирясиндя баш 
тутмушду.

Тядбирдя мцяллимляря аид чохлу 
шцарлар асылмышды. Эцл вя шар-
ларла бязянмиш синиф отагларында 
мящдуд сайда мцяллимляр дявят едил-
мишди.  Артыг щяр ил яняняйя чеврил-
миш, тядбирдя мяктябин педагоъи 
коллективиля йанашы, гожаман мцял-
лимляр дя иштирак едирдиляр.  Мяктяб 
директорунун тярбийя ишляри цзря мца-
винии Бабайева Кифайет 5- жи синифдя 
кечирилян тядбири ачыг елан едяряк, 
илк олараг биринжи сырада отурмуш 
ветеран мцяллимляри, иштирак едян 
гонаглары, шаэирдляри саламлады, 
артыг дцнйасыны дяйишмиш мцялимля-
рин хатирясини бир дягигялик сцкутла 
йад етмяйи хащиш етди.  Сонрадан сюзц 
апарыжылара тягдим етди. 

Илк олараг иштиракчылары мяктяб 
директору Мирзяханов Йадиэар  мцял-
лим щямкарларыны сямими гялбдян са-
ламлады, онлара  мющкям жан саьлыьы, 
тцкянмяз сябр вя биликли, тярбийяли 
шаэирдляр арзулады. О, чыхышыны 
тамамлайыб жари оху илиндя фяалий-
йятиндя фярглянмиш мцяллимляря      
Фяхри фярманлар вя тяшяккцрнамяляр 
тягдим етди.

Тядбирдя щям дя актив педагоъи 
фяалиййятини тамамламыш Жамалов 
Абзетдин, Мяжидов Минщяж, Байрамов 
Тайиб, Султанов Исайиб, Хяляфов Гур-
баняли вя башгалары иштирак едирди-
ляр. Ветеран мцяллимлярин адындан 
чыхыш едян Минщяж мцяллим нитгиндя 
шаэирдляри щеч бир вахт юз мцяллим-

ляринизи унутмамаьы тювсийя етди вя 
щямкар достунун сюзлярини йада сала-
раг инсанын ики щяйатда: ади жисми вя 
мяняви щяйатда йашадыьыны сюйляди, 
«Ня гядяр ки, инсаны, онун ямяллярини  
йада салырлар, о унудулмур – о вахта 
кими инсан йашайыр» - дейя чыхышыны 
тамамлады.

Бу оху илиндя Рцкял кянд орта мяк-
тябинин   мцяллимиляри, бахмайараг ки, 
бир чох йениликлярля растлашмышлар, 

лакин габагда дуран мясялялярин 
ющдясиндян лайигинжя эяляжяклярини 
сюйлядиляр.

Щярдян щяйата нязяр салсаг, онда 
эюрцрцк ки, щяр шей заманын ихтийа-
рындадыр, ня вахтса жаван, тцкянмяз 
енеръийя малик, йенижя али мяктяби 
битирмиш тялябя, инди  артыг мцяййян 
сябябляр вя йахуд да  юз истяйи иля узун 
илляр ишлядийи коллективи тярк едир.

Щязин дуйьулар, цряк сыхынтысы 
– бир сюзля вахтын, заманын сярт 

шяртляри.
Тядбирдя иштирак едян Жамалов 

Абзетдин  юз чыхышында бцтцн пе-
дагоъи коллективя вя шаэирдляря  
минняттарлыьыны билдиряряк, юзцнцн 
щяр заман  мяктябя тез-тез баш чя-
кяжяйини, файдалы мяслящятлярини 
щамыйла бюлцшяжяйини сюйляди. Уьур 
ялдя етмяк цчцн, йорулмадан чалышмаг 
лазым олдуьу дейян Абзетдин мцяллим 
бцтцн шаэирдляря йцксяк нятижяляря 

наил олмаг цчцн чох охумаьы тювсийя 
етди. - Ола билсин ки, бязян щяйатда 
сизя чятинликляр раст эялдикдя, фи-
криниз дяйишсин, лакин унутмайын ки, 
савад – щяр бир инсан цчцн щяр жцр 
чятинликляря синя эялмякдян ютрц 
дахилиниздя олан сярвятдир,-дейя 
чыхышыны  тамамлады. 

Мяктяблиляр бу байрам эцнцндя 
чохлу шеирляр сюйляди, мащнылар 
охудулар. Тядбирдя, йеддинжи синиф 
шаэирди Байрамова Разийянин охудуьу 

«Мцяллимляри унутмаг олмаз» шеири 
бцтцн иштиракчыларын эюз йашларына 
сябяб олду. Мяктяблилярин щазырла-
дыьы нюмряляр бири-бириндян мара-
глы вя рянэарянэ идиляр.

Амма бунларын сырасында мяктя-
бимизин гожаман, тяжрцбяли мцяллими 
Максим Султановун мцяллимляря щяср 
етдийи «Мцяллимляри унутмайаг» шеи-
ри хцсусиля  диггяти жялб етди:

Чох пешя вар, сянят
Йер цзцндя, дцнйада
Мянжя бири лайигдир
Ужа сана вя ада.

Елм аляминин гапысын
Тайбатай цзя ачан,
Эцняш кими гялбляря
Ишыг сачан, нур сачан.
   
Ял тутуб, щярф йаздырыб,
Охумаьы юйрядян,
Саатларла анлада,
Айрылмайан лювщядян.

Тябаширли яллярля
Башымызы сыьаллайан,
Йахшымызы, писмизи
Баша дцшян, анлайан

О Мцяллимдир, бир ади
Зящмяткяш садя Инсан.
Ахы она боржлудур
Щяр охуйан, щяр йазан.

Унутмайаг мцяллими!
Онсуз жямиййят олмаз
Мцяллими ужа тутан
Халг диз цстя гойулмаз!

Бу байрам эцнцндя бцтцн мцяллимля-
ри, хцсусян дя ветеран   мцяллимляри 
сямими гялбдян тябрик едир, онлара 
мющкям жан саьлыьы,сябр , ишляриндя 
мцвяффягиййятляр диляйирик.

Байрамыныз мцбаряк олсун, язиз 
мцяллимляр!

 Севиля Эцлмящяммядова

МцЯЛЛИМЛЯРИН ПЕшЯ БАЙРАМЫ
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РЕСПУБЛИКА ХЯБЯРЛЯРИ

Мцсабигя Бюйцк Вятян 
мцщарибясиндяки Гя-
лябямизин 75 иллий-

иня щяср едилмишдир. Мцса-
бигядя Даьыстан мяктябля-
риндян 700-я гядяр команда 
иштирак етмиш, шаэирдлярин 
цмуми сайы 2 миндян артыг 
олмушдур.

 Турнирин финал щиссясин-
дян кечмяк цчцн тяйин олумуш 
вахтда Мащачгаланын цч мей-
данчасында шаэирдляр то-
плашмышдыр. Бу, Башларова 
адына тибби коллежин, ДИРО, 
Даьыстан Дювлят Педагоъи 
Университети иди. 

  Турнир финалчыларынын 

вя галибляринин мцкафатлан-

дырылмасы «Салва» рестора-

нында кечирилмишдир.
Мцкафаландырылма мя-

расиминдя Даьыстан Респу-
бликасынын миллятлярля иш 
цзря назири Енрик Мцслцмов 
иштирак етмиш вя чыхышында 
билдирмишдир ки, бу мцсаби-
гя ола билсин ки, йахын эяля-
жякдя Цмумрусийа мигйасыны 
алажаг, чцнки она миллятляр-
ля иш цзря Федерал Аэентлик 
мараг эюстярмишдир.

   Биринжи дюрдцнжц синиф-
ляр арасында мцсабигялярин 
нятижяляриня эюря Сумур 
кянд орта мяктябинин, 5-9-жу 
синифляр категорийасы ара-
сында Дярбянд шящяринин 1 
нюмряли эимназийасы, 10-11-
жи синиф командалары ара-
сында Дярбянд шящяр сцлщ 
вя мядяниййят эимназийасынын 
командасы эцжлц олмушдур.

Гялябяйя эюря команда 50 
мин рубл мябляьиндя мцка-
фатландырылмышдыр. Икин-
жи вя цчцнжц йерляри тутан 
командалар мцвафиг олараг 
30 вя 20 мин рубл мцкафат 
алмышлар.

   Хатырладаг ки, мцсабигя 
Шейх Мящяммяд Ариф адына 
Даьыстан Ислам Универси-
тетинин, Цмумрусийа Дювлят 
Щцгугшцнаслыг Университети-
нин Шимали Гафгаз Институ-
тунун филиалы, Русийа щярби 
тарихи жямиййятинин Даьыстан 
реэионал шюбясинин иштира-
кы иля Даьыстан Республи-
касынын миллятляр иш цзря 
назирлийи вя ДДИ тяряфиндян 
тяшкил олунмушду.

Галибляри мцяййян етмишдир
Октйабрын 5-дя Мащачгала шящяриндя «Яхлагын гызыл 

гайдалары» республика мцсабигясинин финалы кечирил-
мишдир. Бу щагда информасийа аэентлийиня Даьыстан 
Республикасынын миллятляр цзря назирлийинин мятбуат 
хидмятиндян хябяр верилмишдир. 

  

Һәјатын чәтин анларында, 
инсан аиләсиндән вә до-
стларындан көмәк истәјир. 

Анҹаг бәзән глобал проблемләри, 
хүсусән дә сағламлыгла әлагәли 
проблемләри һәлл етмәк үчүн бир 
һәвәскарын төвсијәси кифајәт ет-
мир вә һәкимә тәләсирик. Ахы о, 
һәмишә чәтин бир вәзијјәтдән чы-
хыш јолу тапаҹаг, сизә сағламлығы 
вә һәјаты неҹә горујаҹағынызы 
сөјләјән јеҝанә шәхсдир.

Ушаглыгда һәким пешәси бизә 
романтик вә нәҹиб ҝөрүнүр. Уша-
глар ијнә вурмагдан, һәб вермәкдән 
чох мәмнундурлар. Анҹаг һәр 
ушаглыг хәјалынын реаллашмасы 
нәзәрдә тутулмајыб.

Бир һәким олмаг үчүн јалныз 
бир истәјин олмасы кифајәт дејил. 
Пешә хүсуси бир дүшүнҹә тәрзи вә 

мүәјјән характер хүсусијјәтләринин 
мөвҹудлуғуну тәләб едир. Өзләринә 
белә бир пешә сечмиш инсан-
лар јахшы баша дүшүрләр ки, 
һәвәскарлардан јалныз тәҹрүбә вә 
мүтәхәссис газана билмәк јалныз 
илләрдир. Бир һәким физиолоҝија 
вә анатомија, кимја вә биолоҝија, 
фармаколоҝија вә тибб, ихтисас-
лашмыш фәнләр барәдә биликләрә 
әлавә олараг хүсуси бир баҹарыг 
вә инсани кејфијјәтләрә саһиб ол-
малыдыр. 

   Бир һәким јалныз јахшы бир 
диагностика мүтәхәссиси вә ја 
ҹәрраһ олмагла јанашы, һәкимлијин 
инҹәликләрини анламалы, һәм 
дә мәрһәмәт етмәји баҹармалы, 
башгасынын проблеминә лагејд 
олмамалыдыр. Әсл һәким һеч вахт 
хәстәјә зәрәр вермәз. Бунун сәбәби, 
даһа чох дәрәҹәдә, һәкимләрин 
пешәјә башладыглары заман анд 
ичмәкләриндән даһа чох онларын 
шәхси мәсулијјәтидир.

Фәалијјәти тәбабәтин ҝәләҹәјини 
көкүндән дәјишдирән һәкимләрин 
һекајәләрини вә талејини дүнја би-
лир. Бәзи фөвгәладә шәхсијјәтләр 
ихтираларыны өз үзәриндә дә сына-
дылар. Үлнар дамарындан атриума 
катетер гојмаг үчүн инанылмаз бир 
әмәлијјат Алманијадан олан ҹәрраһ 

Вернер Форсман тәрәфиндән едил-
ди. Доктор буну 1929-ҹу илдә 
шәхсән өзү үчүн вә һәтта анестезија 
олмадан етди.   

Илан зәһәри әлејһинә серумун 
еффективлијини јохламаг үчүн 
Исвечрә һәкими Жак Понто саһә 
сынагларына әл атды. Ҝүрзә  ону 
үч дәфә дишләди.

Бу ҝүн һәкимләр өз вәзифәлә-
рини фәдакарҹасына вә пешәкарҹа-
сына јеринә јетирәрәк, корона-
вирус инфексијасына гаршы 
мүбаризәнин башында дурурлар.
Узун һәфтәләр хәстәханаларда 
гырмызы зоналарда олараг инсан-
ларын һәјаты уғрунда мүбаризә 
апарырлар.

Бајрам ҝүнүндә һәр шејдән 
әввәл лајигли тәбрикләрини вә 
миннәтдарлыгларыны алан ин-
санлар һәкимләрдир. Бунунла 
бирликдә, бу ҝүн Һиппократ анды-
на садиг галараг, еһтијаҹы оланлара 
тибби јардым ҝөстәрән бүтүн тибб 
иҹтимаијјәтинин нүмајәндәләри 
унудулмур. Бу, дүнјанын ән инсани 
пешәсини сечмиш, әвәзсиз әзијјәти 
олан инсанларын бајрамыдыр, 
чүнки тибб ишчиләри һәр ҝүн 
инсан һәјатыны хилас етмәк 
үчүн вар гүввәләри илә чалышыр, 
һәр ҹүр  хәстәликләри мүалиҹә 
едирләр. Һәкимин офисдә вә ја 
саһә шәраитиндә ишләмәсинин 
һеч бир әһәмијјәти јохдур, бу онун 
ләјагәтини азалтмаз, чүнки хилас 
етдији һәр бир һәјат дәјәрлидир.

 Бејнәлхалг һәкимләр ҝүнү
 2020-ҹи илдә Бејнәлхалг Һәкимләр Ҝүнү октјабрын 5-д гејд 

олунур. әнәнәви олараг бу ҝүн октјабрын илк базар ертәсинә 
тәсадүф едир. Һәкимләрә етибар едирик вә көмәјинә ҝөрә онлара 
тәшәккүр едирик. Һәјаты өлүмдән гуртармаг тибби вәзифә вә пешә 
олса да, онларын јорулмаз фәдакар әмәји даһа чох шејә лајигдир. 
Бүтүн дүнја пешә ҝүнү мүнасибәтилә һәкимләрин бајрамыны 
тәбрик едир.

Бялядиййя мцдириййя-
тинин информасийа 
аэентлийиня вердийи 

мялумата эюря бу мцсаби-
гя «Мяним Русийам-мяним 
аилям» девизи алтында кеч-
мишдир. 

Мцсабигянин тяшкилат-
чылары аиля дяйярляринин 
сахланылмасына йюнялдил-
миш Русийанын ямяк вя со-
сиал мцдафияси назирлийи вя 
ушагларын дястяйи фонду ол-
мушдур. Бурада щям дя Русийа 
Федерасийасы субйектляринин 
ижра щакимиййяти органлары да 
иштирак етмишдир.

 2020-жи илдя бешинжи 
дяфя иди ки, бу тядбир кечири-
лирди вя Даьыстандан бурайа 
«Чохушаглы аиля», «Эянж 
аиля», «Кянд аиляси», «Гы-
зыл аиля» вя «Аиля яняняляр 
горуйужусудур!» номинасийа-
лары цзря 5 сифариш дахил 

олмушдур.
 Мцсабигядя иштирак едян 

3 мин аиля арасында Шащ-
бан Мящяммядович вя Зющря 
Пахрудинованын мещрибан вя 
мющкям аиляси «Чохушаглы 
аиля» номинасийасында галиб 
щесаб едилмишдир.

Кизлйар район башчысы-
нын мцавини Иса Рамазанов 
гейд етмишдир ки, Саидовлар 
аиляси бялядиййядя, юз кянд-
лиляри вя достлары арасында 
чохиллик фядакар ямяйиня 
эюря нцфуз газанмышлар.

«Шащбан Мящяммядович 

юзцнц дюзцмлц, щяссас вя диг-
гятли, еляжя дя бажарыглы 
тясяррцфатчы кими эюстяря 
билмиш, бир чох диплом вя 
вярягялярля тялтиф олун-
мушдур. Онун щяйат йолдашы 
Зющря Пахрудиновна районун 
кянд мяктябляриндя педаго-
ъи фяалиййятлярля мяшьул 
олур»,-дейя о, ялавя етмишдир. 

Гейд едилдийи кими Саи-
довлар няинки сон нятижядя 
гялябяйя, щятта мцсабигянин 
республика мярщялясиня кеч-
мяйя ямин дейилдиляр.

«Беля йцксяк сявиййядя би-
зим аилямизин гейд едилмяси 
ялбяття, чох хошдур. Йахын-
лар, достлар вя щямкарлар 
бизим гялябямизя щядсиз 
дяряжядя севинирляр. Биздян 
ютрц азаркешлик едянляря 
щяйяжанланан инсанлара бюйцк 

тяшяккцрцмцзц билдиририк»,-
дейя о, севинжля гейд етмишдир.

Иштиракчы аиляляр вя 
галибляр хцсуси дипломлар-
ла, хатиря щядиййяляри вя 
шящадятнамялярля тялтиф 
олунажаглар.

Бундан башга чятин щяйат 
вязиййятиндя олан ушагларан 
дястяйк Фонду мцсабигядя 
галиб эялян аилялярин ишти-
ракы иля «Цмумрусийа аиля 
ахшамы» теле лайищясини 
щазырлайыр. Теле лайищянин 
транслйасийасы 2020-жи илин 
нойабр айында едиляжякдир.

«МЯНИМ РУСИЙАМ- МЯНИМ АИЛЯМ»

цмумрусийа мцсабигясиндя 
галиб эялмшляр

«2020-жи илин аиляси» цмумрусийа мцсабигясиндя Но-
вомонастрскойе кяндиндян олан чохушаглы Саидовлар 
аиляси галиб чыхмышдыр.

Гейд етмялийик ки, щя-
мин тядбир Мащачга-
ланын Рус театрынын 

йутуб каналында онлйан ре-
ъиминдя эюстярилмишдир.

Тядбири ачан реэионун 
мядяниййят назири Зарема 
Бутайева гейд етмишдир ки, 
фестивалдан мягсяд яня-
няви Рус театр мяктябинин 
гурулмасы вя еляжя дя Ру-
сийанын мяняви вя яхлаг зя-
нэинлийинин инкишафыдыр.

«Фестивалын чохмиллят-
ли вя чохтеатрлы Даьыстан 
торпаьында кечирилмяси рус 
мядяниййятинин вя рус дили-
нин бирляшмяси дяйяринин 
яйани сцбутудур»,-дейя назир 
гейд етмишдир.

О, еляжя дя ялавя ет-

мишдир ки,  щямин тяд-
бир гаршылыглы анлаш-
манын, халглар арасында 
достлуьун,бирлийин вя мя-
дяни гаршылыглы мцба-
дилянин даща да мющкям-
ляндирилмясиня  кюмяк 
эюстяряжякдир.

Сонра «Театр луны» Мо-
сква театрынын «Королева» 
тамашасы эюстярилмишдир. 
Бу, Александр Дцманын 
(Ата) «Невскайа башнйа» пйе-
синин мотивляри цзря орта 
ясрин бюйцк мцвяффягий-
йят газанан кинофилмидир. 
Онун гурулушчу реъиссору 
Дарйа Поповадыр.

Хатырладаг ки, фестивал 
октйабрын 154-дяк давам 
едяжякдир.

Рус театрларынын Бейнялхалг 
фестивалы ачылмышдыр

Октйабрын 6-да Мащачгала шящяриндя Рус театрлары-
нын VI Бейнялхалг фестивалы ачылмышдыр. Бу щагда 
реэионал мядяниййят назирлийинин мятбуат хидмятин-
дян информасийа аэентлийиня мялумат верилмишдир.

МәДәНИЈЈәТ
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ДИггәТлИ ОлУН!

Ай ярзиндя Аггуша, Гуниб 
вя Сцлейман Сталски район-
ларынын цч китабхана систе-
минин 60-дан артыг ишчиси 
ня жцр дцзэцн банк кредити 
алынмасы яманятя эюря мцга-
вилялярин тяртиб едилмя-
синдя няйя даща чох диггят 
йетирилмяси, шяхси малиййя 
планлашдырма гайдалары вя 
кибер дялядузларынын гурба-
нына чеврилмямяси йоллары 
щаггында биликлярини арты-
ражаглар.

Русийа Банкынын Жянуб 
Дювлят Идарясинин експерт-
ляриндян алынмыш били-
кляри китабхана ишчиляри 
сонралар юз охужуларына 
ютцря биляжякляр. 

«Русийанын Банкы йохлама 
вя нязарят функсийаларынын 
ижрасы иля йанашы, малиййя 
хидмятляри истещлакчыла-
рынын- вятяндашларын ма-
рагларынын горунмасынын 
тямин едилмяси функсийасы-
ны щяйата кечирир. Она эюря 
дя тянзимчинин гаршысында 
дуран мясялялярдян бири ма-
лиййя савадынын артырылма-
сы вя малиййя мядяниййятинин 
инкишафыдыр.  

Ящали иля чохиллик иш 
тяжрцбясини нязяря алараг 
китабхана ишчиляри асан 
формада алдыглары малиййя 
биликлярини охужулара ютцря 
билярляр. Китабханалар цчцн 
4 ясас мювзу цзря: «Яманят», 
«Кредит», «Малиййя дялядуз-
луьу» вя «Шяхси малиййя план-
лашдырылмасы» кейсляри 
щазырланмышдыр.

Мцщазиря материалла-

ры анимасийа-видеочарх вя 
столцстц ойунларла ардыжыл 
явяз олунур. Кейсляр яйани 
информасийа стендляри вя 
малиййя савады цзря йаддаш-
ларла долдурулмушдур»,-
дейя Русийа Банкынын Жянуб 
Дювлят Идарясинин Даьыстан 
Респубилкасы цзря милли 
банк шюбясинин ряиси вя-
зифясини ижра едян Руслан 
Абачарайев гейд етмишдир.

Тящсил «Малиййя савады» 
эушяляри реэионал лайищяси 
чярчивясиндя кечирилир вя 
бу жцр форматын пилот лайи-
щясидир. Китабханачыларла 
илк мяшьяляляр сентйабр 
айында Краснодар дийарында 
кечирилмишдир.

Октйабр айында Даьыстан 
китабханачыларынын тящси-
линя старт верилиб. Бу жцр 
эушялярин республиканын 
шящяр вя кянд китабхана-
ларында, о жцмлядян ужгар 
йашайыш мянтягяляриндя дя 
йарадылмасы планлашды-
рылыр.

Эяляжякдя лайищя Шимали 
Гафгаз Федерал даирясинин 
вя Жянуб Федерал даиряси-
нин диэяр районларында да 
щяйата кечириляжякдир.   

Русийа Банкынын Жянуб 
Дювлят Идарясинин даща 5 
ярази бюлмясиндя бу лайищя 
ишя салынажагдыр.

Гаршыда Севастопол шя-
щяринин, Кабарда-балкар вя 
Волгоград вилайятляринин 
китабханаларында «Малиййя 
савады» эушяляринин ачыл-
масы нязярдя тутулмушдур.

Малиййя савады 
эушяляри ачылыр

Милли Банкын Даьыстан Республикасы цзря шюбя-
синин мятбуат хидмятиндян информасийа аэентлийиня 
верилмиш мялумата эюря октйабрын 6-дан китабханала-
рын яразисиндя Русийа Банкынын жянуб Дювлят Идаря-
синин «Малиййя савады эушяляри» пилот лайищяси старт 
эютцрмцшдцр. 

«Тибби јардымын ҝөстәрилмә-
си үчүн јени проседур, илк 
нөвбәдә, структур бөлмәләрин 
төвсијә олунан дејил, мәҹбури 
бир форматыны, бунлары ава-
данлыгларла тәҹһиз етмәсини, бу 
тип гурумлар үчүн мүәјјән тибби 
технолоҝијаларын истифадәсини 
тәмин едән лисензијалашдырма 
тәләбләридир»,-деди назир.   

“Проседур артыг һазырланыб, 
инди сон мәрһәлә ҝедир вә бу һәфтә 
тибби бир консултасија олараг 
планлашдырылыр - апарыҹы он-
кологлар вә бөлҝә мүтәхәссисләри 
мүзакирә едәҹәк, јекунлашдыраҹаг, 
биликләндирәҹәкләр.  Үмид 
едирәм ки, јахын һәфтәләрдә биз 

ону бурахаҹағыг”. 
Мурашко ,  с әрәнҹамда 

информасија дәстәји вә мүхтәлиф 
информасија мәһсулларынын, 
м ә л ум ат  м ә р к ә з л ә р и н и н 
истифадәси үчүн бир сыра 
тәдбирләри дә әһатә едәҹәјини 
изаһ етди. Хәрчәнҝлә мүбаризә 
милли “Сағламлыг” лајиһәсинин 
приоритетләриндән  биридир.  
Алты ил әрзиндә хәрчәнҝдән 
өлүмүн 100 мин әһалијә 185 

һадисәјә ендирилмәси план-
лашдырылыр. Бу һәдәфә чатмаг 
үчүн демәк олар ки, 1 трилјон 
рубл ајырмаг планлашдырылыр. 
Бу вәсаитләрин бөјүк һиссәси 
бејнәлхалг клиник тәлиматлара 
вә мүалиҹә протоколларына ујғун 
олараг русијалыларын мүасир 
дәрманларла тәмин олунма-
сына јөнәлдиләҹәкдир. Лајиһә 
чәрчивәсиндә амбулатор онко-
ложи јардым мәркәзләринин 
јарадылмасы, өлкәдә радиасија 
терапијасына еһтијаҹын 80 -ә 
чатдырылмасы вә мүхтәлиф 
тәдгигат методлары үчүн референс-
мәркәзләринин јарадылмасы да 
планлашдырылыр.

Русијада хәрчәнҝ хәстәләринә 
гајғы ҝөстәрмәк үчүн јени 

бир проседур тәсдигләнәҹәк 

ХЯРЧЯНЭЛЯ МцБАРИЗЯ

Јахын һәфтәләрдә Русијада хәрчәнҝ хәстәләринә тибби 
јардым ҝөстәрилмәси үчүн јени бир проседур тәсдигләнә 
биләр. Русијанын сәһијјә назири Михаил Мурашко ба-
зар ертәси журналистләрә бу барәдә ачыглама вериб. 

Һәр дағыстанлы үчүн 
автомобил һәјатын 
ајрылмаз һиссәсидир. 

Бәзи аиләләрдә “дәмир ат” бүтөв 
бир аилә бүдҹәсини хәрҹләјән 
бир аилә үзвүдүр. Анҹаг тәәссүф 
ки, республиканын автомобил 
сүрүҹүләринин әксәријјәти 
сүрүҹү вәрәгәсини алан кими 
дәрһал дәли кими һәрәкәт етмәјә 
башлајырлар. Проблем тәкҹә 
сүрәт һәддини ашмагда дејил, 
һәм дә јол гајдаларынын сәрт 
һалда игнор едилмәсиндәдир. 
Мүасир Дәрбәнд сүрүҹүләринин 
үмуми проблемләриндән бири 
дөнүш сигналындан истифадә 
едилмәмәсидир. Мәлум олур 
ки, бир чох мүасир дөнмә сиг-
налларындан истифадә етмир, 
чүнки ... һәр ҝүн ејни маршрутла 
һәрәкәт едирләр! Мәнтиг беләдир 

- дејирләр, дүнән һамыныз үчүн 
ишыглары јандырыб-сөндүрдүм: 
нә гәдәр олар?

Әслиндә јол һәрәкәти гајдала-
рынын бирбаша позулмасы вар: 
8.1. Һәрәкәтә башламаздан, зо-
лагларын дәјишдирилмәсиндән, 
дөнмәдән  вә дајанмадан әввәл 
сүрүҹү мүвафиг истигамәтин 
истигамәт  ҝөстәриҹиләри,  
јохдурса – јәни насаздырса бу 
заман сүрүҹү  әли илә сигналлар 
вермәлидир. Маневр едәркән 
трафик үчүн һеч бир тәһлүкә 
вә диҝәр јол истифадәчиләринә 

мүдахилә  олмамалыдыр. . . . 
8.2. Истигамәт ҝөстәриҹиләри 
вә ја әл илә сигнал маневр баш-
ламаздан әввәл апарылмалы вә 
тамамландыгдан дәрһал сонра 
дајанмалыдыр (маневр һәјата 
кечирилмәдән дәрһал әввәл 
әл илә сигнал сона чатдырыла 
биләр). Бу вәзијјәтдә сигнал 
диҝәр јол истифадәчиләрини 
јанылтмамалыдыр.

Ҹәза да формал олараг вери-
лир. Русија Федерасијасы Ин-
зибати Хәталар Мәҹәлләсинин 
мад. 12.14-ә әсасән јухарыда 
ҝөстәрилән тәләбләрә әмәл 
едилмәмәси хәбәрдарлыға вә 
ја беш јүз рубл мигдарында 
инзибати ҹәримә тәтбиг олунма-
сына сәбәб олур. Анҹаг дөнүш 
сигналларына гаршы үмуми 
лагејдлијә ҝөрә, практикада ҹәза 
надир һалларда истифадә олунур 

– јәни бош шејдир, дејирләр ... 
   Тәкрарлајыҹылардан истифадә 
етмәјәнләрин әсас һиссәси. Бунлар 
һәм тәҹрүбәли сүрүҹүләр, һәм дә 
тәҹрүбәсиз кишиләр вә гадынлар-
дыр. Онлар маневр барәдә нә вахт 
хәбәрдарлыг едәҹәкләрини јахшы 
билдикләрини дүшүнүрләр. Ҝуја: 
ҹәрҝәдәсәнсә ҝөстәрмәк лазым 
дејил, анҹаг кәскин бир дөнүш 
варса, демәли лазымдыр ... Вә 
ја: архада һеч ким јохдур, ону 
јандырмаға да еһтијаҹ дујулмур. 
Ади автомилләрдән башлајыб, 

сәлаһијјәтли нүмајәндәләрин 
автомобилләринәдәк, мүхтәлиф 
јашларда- фәрги јохдур, ҝеҹ-
тез бу сәбәбдән гәзаја дүшә 
биләрләр. Јалныз  бундан со-
нра диҝәр иштиракчылар даһа 
диггәтли олурлар. Бәли ... елемен-
тар бир дөнүш сигналына гаршы 
бу ҹүр мүнасибәтин нәтиҹәси 
өлүмдүр. Бу кичик техники 
ҹиһазда бу гәдәр ваҹиб олан нәдир? 
   Бәс нијә республикамызда бир 
чох сүрүҹүләр автомобилләрин 
ишыгларыны јандырыб  - 
сөндүрмүрләр? Ејни сәбәбдән 
дүшүнүрәм ки,  гајышы да 
бағламырлар: “дүзҝүн” јашајан, 
гануна табе олан бир мәхлуг кими 
олмаг истәмир вә буна ҝөрә һеч дә 
пешман олмурлар.

Мәсәлә  һеч  бир лампа -
нын мәнбәјини азалтмагдан 
үзүлдүкләри вә ја бир әлини 
тәрпәтмәләри үчүн тәнбәллик 
етмәләриндә дејил - бу, билмәк 
истәсәниз, бир һәјат тәрзидир. 
Ејни заманда, фәргли нөвләр вар: 
Әслиндә исә, һәмишә мәнә елә 
ҝәлирди ки, дөнүш сигналла-
рыны ачмаг, нормал бир сүрүҹү 
үчүн јемәк јемәздән әввәл 
әлләрини јумаг кимидир. Јәни 
шүурлу сәвијјәдә- нијә, суалы 
олмадан һәјата кечирилмәлидир. 
Јәгин ки, инсанларын чоху 
әлләрини јујмур.....

 Нәриман гУлИЈЕВ

Дөнмә сигналы гүрур ҝөстәрмәк 
үчүн бир васитәдир

Бу ҝүн ҹәмијјәтимиздә 
ә н  ч ох  т ә л ә б  ол у -
нан вә ағрылы мөвзу 

КОВИД-19-дур. КОВИД-19 
бүтүн бәшәријјәт үчүн әсл 
бәлаја чеврилди. Инди, 2020-
ҹи илдә, бүтүн дүнја өлкәләри 
бу бәлаја гаршы бәшәријјәт 
үчүн тәһлүкәсиз олан дәрман вә 
пејвәнд ахтарышындадыр. Сиз 
вә мән дә бүтүн тәһлүкәсизлик 
тәдбирләринә риајәт едәрәк бу 
мүбаризәјә төһфә верә биләрик. 
Бу ҝүн сизә бу вирусла бағлы 
мараглы фактлар ҝәтирмәк 
истәјирәм. Неҹә дејәрләр: 

“Әввәлҹәдән хәбәрдар едилмиш 
шәхс демәли, силаһланмышдыр”. 
Фәрглихүсусијјәт1:

Тарихдә илк коронавирус 
хәстәлији 1912-ҹи илдә һәрарәти 
артан бир пишикдә гејдә алын-
мыш вә ҹәмијјәт илк инсан 
коронавирусу -HCOV-B814-лә  
1965-ҹи илдә таныш олмушдур. 
Бу сојугдәјмә олан бир хәстәнин 
муҹусундан тәҹрид олунмушдур. 
Фәргли хүсусијјәт 2:

1968-ҹи илдә, елм адамлары 
микроскоп алтында вирусун 
сәтһини өртән зүлал ијнәҹик-
ләрини ҝөрдүкдән сонра вируса 

“Коронавирус” ады верилди. 
Фәргли хүсусијјәт 3:

Коронавируслар мутасија 
едә биләр, өзләри үчүн фајдалы 
хүсусијјәтләр әлдә едирәк, бу 
рекомбинасијада онлара көмәк 
едирләр. Јәни ејни һүҹејрәдә 
ики фәргли вирус тапылар-
с а ,  ПНК-ләринин  фәргли 
һиссәләрини мүбадилә едә, 
дәјишә биләрләр. Чох ҝүман ки, 
инсанларын јолухдуғу бу нөв ко-
ронавирус беләҹә ортаја чыхды. 
Фәргли хүсусијјәт 4: 

Корнавируслар зәрәрли 
мутасијалардан неҹә гуртула-
ҹағыны билирләр. Диҝәр грип 
вируслары буну едә билмәз. 
Коронавирусда екзорибонүклеаз 
адлы хүсуси бир фермент вар 
ки, һансы ки, бу да коронавирус 
РНК-ны ҝәләҹәкдә зәифләдә 
биләҹәк сәһвләри арадан гал-
дырыр вә ону кәсиб тәмизләјир. 
Фәргли хүсусијјәт 5:

 Бу ҝүн инсанлара јолуха 
биләҹәк једди нөв коронавирус 
вар вә бунлардан јалныз үчү чох 
ағырдыр. Фәргли хүсусијјәт 6:

Дағыныг склероз да да-
х и л  ол м а гл а ,  н е в р ол ож и 
хәстәликләрдән әзијјәт чәкән 

инсанларын 44  фаизинин 
бејниндә бир нөв “зәрәрсиз” ко-
ронавирус ашкар едилмишдир. 
Фәргли хүсусијјәт 7:

Коронавирусу олан бир 
инсанын ев һејваныны јолуха 
биләҹәји, анҹаг өзүнүн бир 
һејвандан коронаја јолуха 
билмәјәҹәји ортаја чыхды. 
Бәшәријјәтин јашадығы чох 
чәтин  анлара  бахма јараг, 
епидемија глобал еколоҝијаја 
мүсбәт тәсир ҝөстәрмишдир. 
Белә ки, атмосферә вә дүнја 
океанына зәрәрли тулланты-
ларын сајы кәскин азалды  вә 
инсанлар аиләләри, достлары вә 
гоһумлары илә кечиртдикләри 
һәр дәгигәни гијмәтләндирмәјә 
башладылар. 

Тәмиз һавада ҝәзмәк, достлар-
ла ҝөрүшмәк вә һәтта ҝүндәлик 
иш кими садә шејләрдән зөвг 
алын. Мә мән инанырам ки, нә 
олурса олсун, һеч нәјә бахмајараг, 
биз сизинлә бу сынагдан мүтләг 
кечәҹәјик! Сағлам олун!

 Ҝ.БАБАЕВА

КОВИД-19 ҺАггЫНДА 
ЈЕДДИ МАРАглЫ 

Маһачгала “Анжи” нин кечмиш ојунчусу Роберт Кар-
лосун 100 јашлы нәнәси коронавирусдан гуртулду. 
Ҝөркәмли футболчунун гоһуму адландыры-

лан Жисмалија душ Сантуш да Силва тәхминән бир ај 
хәстәханада јатды. Үмумијјәтлә, јашлы бир гадын үчүн 
һәр шеј јахшы нәтиҹәләнди, ҹидди нәтиҹәләр вермәдән. 

“Нәнәм артыг евә бурахылыб, өзүнү јахшы һисс едир”. 
Хатырладаг ки, Роберто Карлос 2011-2012 мөвсүмүндә  “Анжи” 
дә ојнамышды. Маһачгала клубунун тәркибиндә бразилијалы  
25 матч кечириб вә 4 гол вуруб.

100 јашлы нәнә коронавирусдан 
јахшылашды 
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З е ј н а л а бд и н  Та ғ ы ј е в  в ә  С о н а 
Араблинскајанын севҝи һекајәси: 58 јаш 
фәрги илә 

Ҝ ә л и н  о н  б е ш ,  б ә ј  ј е т м и ш  ү ч 
јашындадыр. Ашиг вә хошбәхтдирләр. Ады 
Сона Араблинскаја 1881-ҹи ил тәвәллүдлү, 
ағыллы бир ҝөзәлдир, азәрбајҹанлы рус 
командири, дәрбәндли ҝенерал-лејтенант 
Бала-киши Әрәблинскинин гызыдыр. 
Бәјин ады Һаҹы Зејналабдин Тағыјевдир 
1823-ҹү  ил  тәвәллүдлү ,  о ,  бакылы 
милјонер вә хејријјәчидир, Азәрбајҹанын 
һүдудларындан чох кәнарда танынмышдыр. 
Бу, һәр шәкилдә гејри-ади бир ҹүтлүк- 28 
ијун 1896-ҹы илдә Дәрбәнддә никаһлары 
олду. Белә тој о гәдәр дәбдәбәли, о гәдәр 
ҝөрүнмәмиш иди ки, узун илләр шәһәр 
сакинләри тәрәфиндән хатырланды.  
Анҹаг бир тојун лүксү, нәһәнҝ бир јаш фәрги 
- әлли сәккиз ил - Дәрбәндин ән дәбдәбәли 
меһманханаларында деди-году вә узун 
сөһбәтләрә сәбәб олан тәкҹә бу анлар дејилди. 
Башга бир инҹә нүанс вар: Сонанын бөјүк 
баҹысы вә Бала-киши Әрәблинскинин 
ортанҹыл гызы Нурҹаһан, Һаҹы Зејналабдин 
Тағыјевин илк һәјат јолдашындан олан оғлу 
Исмајыл Тағыјевин арвады иди. Бөјүк баҹы 
Тағыјевин диҝәр оғлу Садиглә аилә гурмушду. 
Бүтүн шәһәр чашыб галмышды: ҝенералын 
белә бир евлилик барәдә гәрар вермәсинә 
нә сәбәб олду? Јохса, Тағыјевин милјонлары 
ону өзүнә ҹәзб етди вә о ушағыны сатды? 
Анҹаг Бала-киши Әрәблински өзү зәнҝин 
бир адам иди: әлли иллик гүсурсуз хидмәт 
үчүн хејли тәгаүд, Дәрбәнддәки бөјүк бир 
даш ев, шәһәрин ҹәнубундакы нәһәнҝ бир 
маликанә - Русија императорунун һәдијјәси 
вә даһа чох шеј. Әлбәтдә ки, Тағыјевин 
милјонларындан узаг иди,  ачыг шәкилдә 
демәк олар ки, пул она лазым дејилди. 
Ҝенерал Әрәблински, Авропа тәһсили алан 
маарифпәрвәр  адам иди. Тәгаүдә чыхдыгдан 
сонра актив бир иҹтимаи һәјат сүрмәјә башла-
ды. Бала-киши вә һәјат јолдашы Биче, гәдим 
Дәрбәнддә бир чох хејријјә тәдбирләринин 
тәшәббүскары вә рәһбәрләри идиләр, һансы ки, 
шәһәрин бир чох мәшһур аиләси һаггында бу 
фикир сөјләнә билмәзди. Беләликлә, онлары 
ҝеридә галдыгларына ҝөрә гынаја билмәзсиниз. 
Бәлкә ҝәлин өзү ҝеридә галмыш, јохса 
авам иди? Һәр шеј ола биләр: савадлы 
валидејнләрин савадсыз авам ушаглары да олур. 
Он беш јашлы Сона ибтидаи тәһсилини 
Дәрбәнддә алмышды - о дөврдә шәһәрдә һеч 
бир али тәһсил мүәссисәси јох иди вә тәһсилини 
Бакыдакы о заман дәбдә олан Мүгәддәс Нина 
тәһсил мүәссисәсиндә давам етдирирди. 
Јери ҝәлмишкән, ата бәјдән беш јаш кичик-
дир, јалныз гызы илә чохсајлы вә әтрафлы 
сөһбәтләрдән сонра евлилијә разылыг верди. 
Дөјүш ҝенералы давамлы олараг гызын-
дан сорушду: Һәгигәтән онунла евләнмәк 
истәјирсән? Гыз “бәли” ҹавабыны сөјләди 
вә хошбәхтликдән онун үзү ишыг сачды. 
Јалныз Исмајыл бу евлилијин әлејһинә иди. 
Исмајыл Әрәблински аиләсиндән наразылыг 
әламәти олараг атасы илә мүнасибәтләрини 
позду вә һәтта арвады Нурҹаһандан да 
ајрылды.

Тағыјевин милјонлары  вә Бакынын 

јүксәк ҹәмијјәтиндәки гранд-лединин 
мөвгеји она һәјатда ҝениш хејријјәчилик 
фәалијјәтләриндә фәал иштирак етмәк, 
әзијјәт чәкәнләрә јардым әлини узатмаг им-
каны вердијини вәд етди. Сона ҝәнҹлијини 
халгына хидмәт етмәјә сәрф етди, бунун-
ла јанашы, һеч бир фәдакарлыг һаггында 
дүшүнмәдән: сөзүнүн там мәнасында баба-
сы јериндә олан әрини һәгигәтән севирди. 
Беләликлә, бөјүк јаш фәргинә бахмајараг, 
бу евлилик хошбәхт бир евлилик олду. 
Сона Тағыјевдә севән вә гајғыкеш бир 
һәјат јолдашы, Тағыјев  исә - мүлајим, 
һәссас бир арвад вә беш ушаг - үч гыз 
вә ики оғул анасы, бунунла јанашы, бир 
дост, һәмкар вә һәмфикир, ону баша 
дүшән вә бүтүн хејријјәчилик ишләриндә 
она көмәк едән садиг бир инсан тапды.  
1898-ҹи илдә илк гызы Лејла дүнјаја ҝәлди, 
бир ил сонра ҝөзәллији вә ҹазибәдарлығы илә 
танынан Сара пејда олду (Советин сәрт вахт-
ларында атасынын јахшы адыны горхмадан 
горујаҹаг һәмин Сара ханым), 1904-ҹү илдә 
Суреја, 1900-ҹү илдә вә 1903 - Мамед вә Илјас 
дүнјаја ҝәлдиләр.

Сона Тағыјева узун илләр Тағыјев 
тәрәфиндән гурулан Искәндәријјә Гадын-
лар Рус-Мүсәлман Педагожи Мәктәбинин 
Һимајәчилик Шурасына  - мүсәлман гызлар 
үчүн илк дүнјәви мәктәб вә Бакынын гызлар 
үчүн ән гәдим мәктәбләриндән бири олан вә 
өзүнүн дә бир вахтлар охудуғу Мүгәддәс Нина 
тәһсил мүәссисәсинә рәһбәрлик етди.

О илләрин Бакы гәзетләри Софија Вла-
димировна Тағыјеванын (Сона ханымы 
Бакынын јүксәк ҹәмијјәтиндә белә адлан-
дырырдылар) тәшкил етдији хејријјә ах-
шамлары, јохсуллар үчүн ачдығы сүфрәләр, 
хејријјәчилик тәдбирләри вә касыбла-
ра јардым барәдә тез-тез хәбәр верирди. 
Ијирми илдән артыг бир мүддәтдә Софија 
Владимировнанын нүфуз даирәсинә Бакы 
шәһәр касыблара гәјјумлуғ, тәләбәләрә 
јардым Ҹәмијјәти, халг тәминаты үчүн 
Шәһәр гәјјумлуғу, ушаг евләри, касыблар 
үчүн хәстәханалар вә даһа чох шеј да-
хил иди. 1908-ҹи илдә фәал хејријјәчилик 

фәалијјәтинә ҝөрә “Сәј ҝөстәрдијинә 
ҝ ө р ә ”  м ед а л ы  и л ә  т ә л т и ф  ед и л д и .  
Тағыјев ҹүтлүјүнүн фәал хејријјәчилик 
фәалијјәтләри, 1917-ҹи ил Октјабр Инги-
лабындан Азәрбајҹан Халг Ҹүмһуријјәти 
мөвҹуд оландан сонра да  давам етди. 
Тәәссүф ки, тарих Азәрбајҹан Демократик 
Республикасына чох гыса бир мүддәт вер-
ди - ҹәми ики ил вә сонра Совет һакимијјәти 
Азәрбајҹана ҝәлди вә бу ҝәлиш, бу гүввә бөјүк 
Тағыјевләр аиләси илә јанашы, бир чохлары 
үчүн дә дәһшәтли бир фаҹиәјә чеврилди. 
Һаҹы Зејналабдин Тағыјевин милјонларла дол-
ларлыг сәрвәтинин һамысы миллиләшдирилди 

- шуралар ону јалныз башга бир милјончу-
ганичән кими гәбул етдиләр. Һакимијјәтә ҝәлән 
фәһлә вә кәндлиләрин өвладлары Тағыјевин  
ајаггабычы оғлу олдуғуна гәтијјән әһәмијјәт 
вермәдиләр. Онун јалныз диггәтәлајиг ағылы 
вә камалы сајәсиндә өз үзәриндә узун илләр 
чалышмасы, инанылмаз зәһмәт вә нәһәнҝ 
ирадәјә саһиб олмасы илә  милјонлар газан-
масы онлары һеч дүшүндүрмәди дә. Анҹаг 
бу инсан  вар-дөвләт јағышында чиммәди, 
алын тәри һесабына газандығы милјонлары 
јалныз хејриј јә  ишләринә хәрҹләди. 
Тағыјев бир нечә хејријјә ҹәмијјәтини гур-
ду вә шәхсән рәһбәрлик етди, мәшһур 
болшевик Нәриман Нәриманов да дахил 
олмагла, онларла азәрбајҹанлы ҝәнҹ оғлан 
вә гызлара өз һесабына али тәһсил вер-
ди. Онун пулу илә јаратдығы мәктәбләрдә 
јүзләрлә азәрбајҹанлы ушаг тәһсил алырды.  
Бакы она вә онун пулларына шәһәрдәки 
илк театра, узунлуғу 150 км-дән чох олан 
бәнзәрсиз Шоллар-Бакы су кәмәринә, 
мүәссисәләрә, хәстәханалара, ушаг евләринә, 
мәсҹидләрә вә һәтта Бакынын– Александр 
Невски православ килсәсинә ҝөрә борҹлудур, 
һансы ки, инди бу килсә Загафгазијада 
вә   елм адамларынын  сүбут етдији кими, 
Русија Империјасында ән бөјүјүиди. 
Вә Тағыјевләр аиләси зәһмәтлә газанды-
гларыны итирди. Бүтүн мүлкләрдән јалныз 
Мәрдәкандакы бағча аиләјә галды. Аилә, 
һакимијјәт тәрәфиндән “лүтфкарлыг”ла 
гојулмуш шәхси әшјаларын сатышындан 
алынан пулла јашајырды. Тәбии ки, Тағыјев 
бүтүн бунлара сакит баха билмәди, һәјәҹан 
вә сарсынтылар үзүндән ифлиҹ кечирди 
вә 1924-ҹү илдә өлдү. Өзүнүн дәмир кими 
сағламлығы илә о 101 ил јох,  даһа чох 
јашаја биләрди. Анҹаг Тағыјевләр аиләсинин 
фаҹиәси бунунла битмәди. Оғулларындан 
бири өлдүрүлдү, диҝәри тутулду вә о гәдәр 
узун мүддәт ишҝәнҹә алды ки, дәли олду. 
Гызы Сара һәбсханада сахланылды вә 
Серҝеј Миронович Кирова гаршы суи-
гәсди тәшкил етмәкдә ҝүнаһландырылды. 
Тәзјигләрдән горхан бөјүк гызы Лејла вә 
аиләси ҝизли шәкилдә Ирана гачды. Га-
ланлары күчәјә атылды вә дәһшәтли 
бир  јохсуллуг  ичиндә  ј ашадылар . . . 
Вә көврәк Сона Тағыјева бүтүн бу зәрбәләрә 
дөзә билмәди. 

20-ҹи әсрин 30-ҹу илләриндә бакылылар 
тез-тез күчәдә гәрибә, хәстә, касыб ҝејимли, 
сачлары ачылыб чијнинә сәпәләнмиш бир га-
дын ҝөрүрдүләр. Бу бәдбәхт гадын бир вахтлар 
ашиг олуб, ҝөзәл севҝи јашајан хошбәхт бир 
гыз, сонралар исә Русија императорлуғунун 
ән зәнҝин гадынларындан бири вә бүтүн 
варлығыны халгына гајғы ҝөстәрмәјә 
һәср етмиш Сона Тағыјева иди... О јолдан 
кечәнләрә јахынлашды вә нәдәнсә онлардан 
бир парча тикәси (кусочки ткана) истәјирди. 
Чохлары ону таныды вә көмәк етмәјә ча-
лышды, баҹардыгларыны једиздирдиләр, 
ә јнинә  ҝе јинмә јә  па лт ар  вердиләр . 
Вә һәр дәфә дә бу гадынын талејини, көһнә 
Бакынын ҹанлы әфсанәси Һаҹы Зејналабдин 
Тағыјевин  кечмиш һәјат јолдашы олдуғуну  
вә гүдрәтли бир кишинин дәстәјини, етдији 
хејирхаһлыглары дүшүнәрәк кәдәрли аһ 
чәкирдиләр. 

1932-ҹи илдә Сона Тағыјева, 51 јашында, 
күчәдә өлү тапылды. Бу һадисәни ҝөрәнләрин 
сөјләдикләринә ҝөрә, о  әлиндә гурумуш чөрәк 
парчасыны бәрк-бәрк сыхмышды... 

Јазыны чапа һазырлады: АЈБәНИЗ

СИЗИН ХАҺИШИНИЗлә 

Һөрмәтли охуҹулар!
Мәлум олдуғу кими сентјабрын әввәлләриндә һәмјерлимиз- 50 ил Рус ордусун-

да сәдагәтлә хидмәт етмиш, Русија империјасынын јүксәк һәрби мүкафатларына 
лајиг ҝөрүлмүш ҝенерал Балакиши әрәблинскинин көтүҹәси Андреј Владимирович 
әрәблински һәјат јолдашы Анна Серҝејевна илә бирликдә улу бабасынын вәтәнинә- 
Дәрбәндә гонаг ҝәлмишди. Бу һагда гәзетимизин әмәкдашы Кәрим Кәримов “Ҝенерал 
әрәблински азәрбајҹанлыдыр” адлы мәгаләсини дә јазмышды. Бу хәбәр охуҹуларымызы 
да севиндирмиш, Андреј Владимировичин өз көкү илә марагланмаг мәгсәдилә атдығы 
бу аддымы бәјәнмишләр. 

Сон ҝүнләрдә “Дәрбәнд”севәрләр бизә мүраҹиәт едәрәк, ҝенерал әрәблинскинин 
вә онун аилә үзвләринин һәјатындан даһа чох мәлумата саһиб олмаг истәдикләрини 
билдирәрәк, бу мәшһур инсанын әзизләри һаггында јазылар дәрҹ етмәјимизи хаһиш 
етмишләр. Онларын хаһишини нәзәрә алараг, журналист Сәбинә гулијеванын  Севил 
Пашабәјованын вә derbent.ru сајтындан бәһрәләнәрәк јаздығы “Зејналабдин Тағыјев вә 
Сона әрәблинскајанын севҝи һекајәси” ни севимли охуҹуларымызын нәзәринә чатды-
рырыг.

ОБЪЯВлЕНИЯ 

Бригада профессиональных 
электромонтажников выполнят 
работы любой сложности каче-
ственно и в срок. 

Тел. 8-929-260-79-96

Требуются рабочие для 
уборки мусора в поселениях 
Дербенского района. 

Обращаться по телефону 
8928-947-48-88

Б у  б а р ә д ә  S a l a m N e w s - a 
Ҝ ү р ҹ ү с т а н  М ү с ә л м а н л а р ы 
Идарәсиндән мәлумат верилиб. 
   Јени ишыг үзү ҝөрән “Енсиклопе-
дик Ислами билҝиләр” адлы китабда 
Гурани-Кәримдә вә ислами әдәбијјатларда 
ишләнән 500-дән чох терминин изаһы 
вә онлар һаггында билҝиләр јер алыб. 
   Әлифба сырасы илә верилмиш 
сөзләрин изаһында јалныз енсиклопедик 

мәлуматларла кифајәтләнилмәјиб. Бир 
чох фигһи, әгидәви, әхлаги терминләр 
һаггында һәр бир мүсәлманын билмәли 
олдуғу информасијалар да јер алыб. 
Бундан әлавә, гыса шәкилдә пејғәмбәр 
вә имамларын һәјаты, хүсуси адлар-
ла јадда галан тарихи мәгамлар һагда 
билҝиләр дә китабда әкс олунмушдур. 
Бир  сөзлә,  “Енсиклопедик   Ислами   билҝиләр” 
китабы ики еһтијаҹдан әрсәјә ҝәлиб: 

биринҹиси, китабларда ишләнән 
терминләрин мәнасыны билмәк, икинҹиси, 
һәр бир мүсәлманын билмәси ваҹиб 
олан үмуми мәлуматлары өјрәнмәк. 
Үмид едирик, һәләлик 1000 тиражла ири 
һәҹмдә А4 өлчүдә вә рәнҝли чап олунан 
бу кит -аб мүсәлманлар үчүн мүһүм ис-
лами мәнбәләрдән бири олмагла јанашы, 
охуҹуларын рәғбәтинидә газанаҹаг, онла-
рын столүстү китабына чевриләҹәк.

Ҝүрҹүстанда гыса Ислам енсиклопедијасы нәшр олунуб  
ЈЕНИ КИТАБ


