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Һәр шејдән әввәл, Серҝеј 
Меликов Русијанын 
ән гәдим шәһәринин 

2020-ҹи илдән 2025-ҹи илә гәдәр 
олан дөврдә онун там инкишафы 
үчүн ҝенишмигјаслы бир лајиһә 
чәрчивәсиндә планлашдырылан 
канат јолунун  лајиһәси илә таныш 
олду.    Канат јолунун  узунлуғу 
тәхминән 3 километр,  тутуму исә 
саатда 500 нәфәр олаҹагдыр. Теле-
ферик тикинтиси илә ејни вахтда, 
лајиһәјә ујғун олараг телефери-
кин алт нөгтәсинин јерләшдији 
саһилбојунун абадлашдырылма-
сы да планлашдырылыр. Бу,120 
мин Дәрбәнд сакини үчүн ил боју  
истираһәт јери ролуну ојнајаҹаг 
вә шәһәрә илдә 100 мин турист 
ахыныны артыраҹаг.

Сәфәр заманы республиканын 
башчысы вәзифәсини мүвәггәти 
иҹра едәнә шәһәр сакинләри вә 
туристләр тәрәфиндән севилән 
мәнзәрәли  шам (сосновыј бор)  
мешәси ҝөстәрилди.  Серҝеј Ме-
ликова инсанларын  асудә вахтла-
рынын кечирилмәси вә онларын 
истираһәти үчүн шәраит јаратмаг 
планлары барәдә мәлумат верил-
ди.

Бурада шам  мешәсинин 
һәртәрәфли јахшылашдырылма-
сына даир ишләрин ҝөрүлмәси-
пијада, ат, ҝәзинти јоллары, аиләви 
истираһәт јерләри, дүшәрҝә вә 
туризм мәркәзи олан уникал мешә 
паркы саһәсинин јарадылаҹағы 
ҝөзләнилир. 

Сонра ДР Башчысы вәзифә-
сини иҹра едән  гәдим шәһәрин 
мөһтәшәм – Нарын галасыны 
зијарәт етди. Хатырладаг ки, 
2003-ҹү илдән бу јана Дәрбәнд 
истеһкамы Нарын-Гала, ичәришә-
һәр ЈУНЕСКО-нун Дүнја Ирси 
сијаһысына дахил едилмиш-
дир. Зијарәтчиләрә әзәмәтли 
галанын тарихи вә екскурсија 
чәрчивәсиндә бурада јерләшән 
мүхтәлиф дөврләрин мемарлыг 

абидәләри һаггында мәлумат 
верилди.

Бурада ҝеофизика мүһәнди-
слији ишләри баша чатдырыл-
мышдыр. 

Галанын чарпаз ҝүнбәзли 
гурулушундакы тәдгигатын 
мәгсәди 19-ҹу әсрин ортала-
рында уҹалдылмыш бу бина-
нын мәгсәдини ајдынлашдырмаг 
ҹәһди иди. Нәтиҹәдә, бина-
нын христиан мәбәди олараг 

тикилмәсинин леһинә јени бир 
мүбаһисә әлдә едилди.

Јени мәлуматларла әлагәдар 
олараг, бу ил нојабрын 19-да 
ЈУНЕСКО-нун нүмајәндәләри 
Дағыстанда бу мөвзуда бир то-
планты кечирәҹәкләр.

Галанын ҝиришиндә бөлҝә 
рәһбәринә туризм маршрутлары-
нын инкишаф перспективләри 
тәгдим едилди. Беләликлә, го-
нагларын өз автомобилләрини 
тәрк едиб електрикли нәглијјат 
васитәләри илә әсас тур марш-
рутларына галха билмәси үчүн 
хүсуси дајанаҹаглар тәшкил етмәк 
планлашдырылыр. Бу нәглијјат 
васитәләри он нәфәрин дашын-
масы үчүн нәзәрдә тутулмушдур 
вә туристләри гәдим шәһәрин 
дар күчәләриндән кечирмәк үчүн 
истифадә едиләҹәкдир.

Сонра Серҝеј Меликов бәрпа 
едилмиш 8-ҹи  вә 9-ҹу мәһәлләдә 
олмуш, 6-7-ҹи мәһәлләдә ком-
плекс  абадлыг ишләринин 
ҝедиши илә таныш олмуш-
дур. Маһаллар - шәһәрин ашағы 
һиссәсиндә јерләшән тарихи 
мәһәлләләрдир. Бунлар туризм 
зонасына аиддир, бу әразидә 
ән гәдим мәдәни вә тарихи 
јерләр јерләшир. Маһалларын 
јахшылашдырылмасынын илк 
мәрһәләси артыг баша чатмыш-
дыр. Бу, РФ тикинти Назирлијинин 
Үмумрусија мүсабигәсиндә 
кичик шәһәрләрдә вә тарихи 
јашајыш мәнтәгәләриндә раһат 
бир шәһәр мүһити јаратмаг 

саһәсиндә ән јахшы лајиһәләрин 
сечилмәси үчүн газандығы 
гәләбә сајәсиндә мүмкүн олун-
ду. Бәрпа ишләри чәрчивәсиндә 
коммуникасија проблеми артыг 
һәлл едилмиш, јола јени плитәләр 
дөшәнмиш, булаглардан тәмиз 
су ахыр, әрази тәмизләнмишдир. 

    Республика башчысы һазырда 
бәрпа вә абадлыг ишләринин 
апарылдығы Ҹүмә мәсҹидини 
дә диггәтдән кәнарда гојмады. 
Нөвбәти зијарәт нөгтәси Мәһәм-
мәд Пејғәмбәрин сәһабәләринин 
д ә ф н  ол у н д у ғ у  “ Гы р х л а р ” 
гәбристанлығы олду.Бурада јерә 
даш дөшәмәк, көлҝә галерејасыны 
отураҹагларла, дајанаҹагларла, 
тағлы ачылышларла тәҹһиз 

етмәк, фасад үзлүјү, дәстәмаз 
мәнбәји, ибадәт отағы вә һасары 
дәјишдирмәк планлашдыры-
лыр. Серҝеј Меликов көһнә 
гәбиристанлығын абадлашды-
рылмасы ишләринин ҝедиши илә 
таныш олду.

Узунлуғу 800 метр олан 
Мәммәдбәјов күчәси бојунҹа 
пијада зонасынын абадлашды-
рылмасы үчүн дә ишләр апа-
рылыр. Тарихән бу күчәдә әллә 
тохунан халчаларын сатылдығы 

“халча базары” јерләшиб. Лајиһә 
сифаришчиләринин гаршысын-
да халчаларла әлагәли мөвзуну 
ҹанландырмаг,  бу  мәканы 
туристләр вә вәтәндашлар үчүн 
даһа мараглы етмәк вәзифәси 
дурур. Күчә бојунҹа истираһәт 
зоналарынын,  алыш-вериш 
јерләринин тәҹһиз, мүхтәлиф 
е кс п о з и с и ј а л а р ы н  т ә ш к и л 
едилмәси вә гала диварында шәһәр 
мөвзуларындан ибарәт мултиме-

диа пројексијасы јарадылмасы 
планлашдырылыр. Гала дивары-
нын мемарлыг ишыгландырмасы 
да гурашдырылаҹагдыр. Бүтүн 
ишләр мүәјјән едилмиш графикә 
ујғун олараг апарылыр, јахын 
ҝәләҹәкдә кичик мемарлыг фор-
маларынын гурашдырылмасына 
башланаҹаг вә објектин нојабр 
ајынын сонунда истифадәјә 
верилмәси планлашдырылыр.

Серҝеј Меликов Дәрбәнддә  сәфәрдә олмушдур
 Бу һәфтәнин чәршәнбә ахшамы- октјабрын 27-дә Дағыстанын 

башчысы вәзифәсини мүвәггәти иҹра едән Серҝеј Меликов 
Дәрбәндә ишҝүзар сәфәр етмишдир.

Республика  башчысыны шәһәрин мери Хизри Абакаров гар-
шыламыш вә шәһәрин тарихи һиссәси илә танышлығы заманы 
бүтүн мәсәләләрлә бағлы ачыгламалар вермишдир.

ЭЯЛЯЖЯК ЦЧЦН ТАНЫШЛЫГ



Шәһәрин әсас тибб 
мүәссисәси илә  та-
н ы ш л ы г  з а м а -

ны Дағыстанын Сәһијјә Нази-
ри Ҹамалудин Һаҹиибраһимов вә 
МШХ-нын баш һәкими Абдулга-
фар Шыхмәһәммәдов тәрәфиндән 
изаһатлар верилди.

Бу р а д а  ј е рл ә ш д и р и л ә н 
ҹәрраһијјә вә физиотерапија 
шөбәләринә әлавә олараг, тибб 
мүәссисәсиндә 2019-ҹу илдә поли-
клиниканын ҹәрраһијјә шөбәси, бир 
психиатр кабинети, 8 чарпајылыг 
ҝүндүз хәстәханасы, рајонларарасы 
аилә сағламлығы вә репродуктив 

мәркәзи, һәмчинин рајонларарасы  
нарколожи диспансер базасында 
ачылан бир травма мәркәзи вар. 
Поликлиниканын өзүндә әһалијә 
көмәк мәгсәдилә мүасир авадан-
лыгларла тәҹһиз олунмуш диагно-
стик хидмәтләр ҝөстәрир. Бураја 
рентҝен вә мамографија хидмәтләри, 
ултрасәс диагностикасы вә функ-
сионал диагностика дахилдир. 
Сағламлыг мәркәзиндәки авадан-
лыг мүәјјән хәстәликләр үчүн риск 
групларыны тәјин етмәјә имкан 
верир.     Тибби мүәссисәдә олан 
республика башчысы бинанын вә 
биналарын мөвҹуд вәзијјәтини дә 
гијмәтләндирди.

    Баш һәкимин гејд етдији кими, 
бина беш ил әввәл тәмир едилмиш 
вә кечән ил исә әрази абадлашды-
рылмышдыр.

    Бу ил тибб мүәссисәсиндә  давам 
едән әсаслы тәмир үчүн республика 
бүдҹәсиндән вәсаит ајрылмышдыр. 
Ҝәләҹәкдә клиникада бир музејин 
ачылмасы да планлашдырылыр. 
   Бундан әлавә, Дағыстан Респу-
бликасы Һөкумәтинин еһтијат 
фондундан  ајрылмыш вәсаитләр 
62 чарпајылыг јени инша едил-
миш чохфунксијалы мәркәзин 
мүһәндис инфраструктуруна тех-
ники ҹәһәтдән гошулмасы, јумшаг 
вә бәрк аваданлыгла тәҹһиз олун-
масына јөнәлдилмишдир.

Һәмчинин КОВИД-19  хәстә-
ләринә вә  бу вируса јолухмасы 
еһтимал едилән хәстәләрә тибби 
јардым ҝөстәрмәк үчүн јенидән 

һазырланмыш чарпајыларын тәҹһиз 
едилмәси үчүн Дәрбәнд мәркәзи 
шәһәр хәстәханасы үчүн дөвләт  
федерал бүдҹәсиндән пул ајрылды. 
Вәсаитләр аваданлыг вә оксиҝен 
тәҹһизаты, һабелә фәрди горујуҹу 
васитәләрин алынмасына сәрф 
едилмишдир.

Хәстәханада Дағыстан башчысы 
вәзифәсини иҹра едән Меликов 
тибб ишчиләри илә дә сөһбәт етди.  
Онун һәлә РФ Президентинин Ши-
мали Гафгаз Федерал Даирәсиндә 
сәлаһијјәтли нүмајәндәси ишләдији 
мүддәтдә  тибб мүәссисәсинә 
ҝөстәрдији диггәтинә ҝөрә тәшәккүр 

етдиләр.
Дәрбәндә сәфәр заманы о, 

М. Сурмач адына 15 сајлы орта 
мәктәбдә тәдрис просесинин 
тәшкили илә  дә таныш олду.

СанПин-ин јени тәләбләринә 
ујғун олараг мәктәбдә кабинет си-
стеми ләғв едилди, синиф отаглары 
вә мәктәб биналары, дәһлизләр 
вә диҝәр биналар дезинфексија 
олунур. Лазыми тибби авадан-
лыг вә  тәмассыз термометрләр, 
ресиркулјаторлар, маскалар, 
әлҹәкләр, антисептикләр вә с. алы-
ныб, термометрија ҝүндәлик һәјата 
кечирилир.

2016-ҹы илдә тикилән мәктәб 
700 шаҝирд үчүн нәзәрдә тутулуб. 
Анҹаг бу ҝүн ики нөвбәдә тәһсил 
алан ушагларын үмуми сајы 1495 
нәфәрдир. Мәктәбдә ики компүтер 
синфи вә лабораторија вар, физика 
вә кимја отаглары мүасир авадан-
лыгла тәҹһиз едилмишдир.

Ре спублика рәһбәринин 
вәзифәсини иҹра едән  Серҝеј Ме-
ликов мәктәбин истилик мөвсүмүнә 
һазыр олуб-олмадығыны, лазыми 
јанғын тәһлүкәсизлији стандартла-
рына әмәл олунуб-олунмадығыны 
сорушду, исти јемәкләрин неҹә 
тәшкил олундуғуну да јохлады. 
Үмумијјәтлә, иашә блокунун бүтүн 
мүасир тәләбләрә ҹаваб вердији 
гејд едилди. 

Серҝеј Меликов јекун ола-
раг сон илләрдә сосиал објект-
ләрин әһәмијјәтли дәрәҹәдә 
јениләшмәсини  гејд етди. 
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ГӘҺРӘМАНЛАР УНУДУЛМУР

АМЕТ-ХАН СУЛТАН-100Серҝеј Меликов Дәрбәнддәки 
тәһсил вә сәһијјә мүәссисәләринин 

иши илә таныш олду
Дәрбәндә ишҝүзар сәфәри чәрчивәсиндә Дағыстан башчысы 

вәзифәсини иҹра едән Серҝеј Меликов Дәрбәнд мәркәзи шәһәр 
хәстәханасынын 1 сајлы поликлиникасында да олду.

Бу ҝүн биз Дағыстан халгы-
нын шанлы оғлу, гырыҹы- 
тәјјарәчи, ССРИ-нин 

әмәкдар сынагчы- пилоту, ики 
дәфә Совет Иттифагы Гәһрәманы 
Амет-Хан Султанын хатирәсини 
еһтирамла јад етмәк үчүн то-
плашдыг. Бу ил Бөјүк Гәләбәнин 
75 иллијини гејд етдик. Бөјүк 
Вәтән мүһарибәси ҹәбһәләриндә 
дағыстанлылар руслар вә диҝәр 
халгларла чијин-чијинә вуруш-
дулар, бир чоху Вәтәни хаин 
дүшмәндән гуртармаг үчүн ҹәсарәт 
вә фәдакарлығын тәҹәссүмү олан 
шүҹаәтләр ҝөстәрдиләр, өзләрини 
гурбан вердиләр. Онлардан бири, 
бу ганлы мүһарибәнин гәһрәманы, 
Бөјүк Вәтән мүһарибәсинин 
башланғыҹындан Алман фашист 
ишғалчылары илә дөјүшләрдә 
иштирак едән бөјүк һәмјерлимиз  
Амет-Хан Султандыр. Амет 
- Хан Султан, 31 Мај 1942-ҹи 
илдә Алман “Јункерс-88” бом-
бардманчысыны һавада вура-
раг,  Јаро славл үзәриндәки 
сәмада илк һава гәләбәсини га-
занды. Команданлығын дөјүш 
тапшырыгларыны нүмунәви 
јеринә јетирдијинә, фашист 
ишғалчыларына гаршы мүбаризәдә 
ҝөстәрилән ҹәсарәтә, шүҹаәтә вә 
гәһрәманлыға ҝөрә, Амет-Хан 
Султан Ленин ордени вә “Гызыл 
Улдуз” медалы илә тәлтиф олун-
муш, Совет Иттифагы Гәһрәманы 
адына лајиг ҝөрүлмүшдүр. Сон 
гәләбәсини 25 апрел 1945-ҹи илдә 
Берлин сәмасында отузунҹу Ал-
ман тәјјарәсини вурараг газанды. 
Үмумиликдә, Амет-Хан Султан 
603 учуш һәјата кечирди вә онун 
өзү шәхсән 30 дүшмән тәјјарәсини 
вурду. 

Республика  башчысы  вәзифә-
сини мүвәггәти иҹра едән Бөјүк 
Вәтән мүһарибәси дөврүндә ән 
јахшы дөјүш пилотларынын галак-
тикасына ҝирән Амет-Хан Султа-
нын сүлһ  дөврүндә јени авиасија вә 
космик технолоҝијаларын сынаг-
чысы олдуғуну вурғулады. Амет-
Хан Султан учуш иши әснасында 
тәхминән 100-ә јахын учуш апа-
раты һаггында билијә  јијәләнди, 
онун учуш мүддәти ҝөјдә 4 мин 
саатдан чох иди. “Чохларынын 
фикринҹә, өлкәмиздә Амет-Хан 
Султан кими икинҹи сынагчы-
тәјјарәчи јох иди. Башга һеч ким 
онунла мүгајисә едилә билмәзди, 
чүнки о һәр шејә гадир иди, 
баҹардығы нә варса, һамысыны 
етди. Лакин бу әламәтдар инсанын 
өмрү, 1 феврал 1971-ҹи илдә, башга 
бир сынаг учушу заманы фаҹиәви 
шәкилдә гырылды. Өмрүнү сәмаја 
һәср етмишди вә һәјаты мәһз елә 

орадаҹа да битди.  
Тарих бөјүк инсан, тәјјарәчи 

кими дүнјаја ҝәлән - Амет-Хан 
Султанын парлаг хатирәсини әбәди 
горујуб сахламышдыр. Һәр кәсә 
25 јашында икигат Совет Итти-
фагы Гәһрәманы ады верилмир. 
Бүтүн һәјаты, һәрби иҝидликләри 
вә сынагчы- пилотчунун фәдакар 
әмәји Вәтәнә хидмәт етмәк үчүн 
лајигли бир нүмунәдир. Алупка, 
Маһачгала, Кулински рајонунда, 
Јарославл, Кијев шәһәрләриндә 
тәјјарәчинин тунҹ бүстләри вә 
абидәләри уҹалдылды вә бу ҝүн 
биз Новолакски рајонунун Ново-
кули кәндиндә гәһрәманын адыны 
дашыјан мәктәбин әразисиндә 
онун бүстүнү ачырыг. Респу-
бликамызда дөвләт мүкафаты – 

“Ҝәнҹләрин вәтәнпәрвәрлик 

руһунда тәрбијәләнмәсиндә  
вердији төһфәјә ҝөрә” Амет-Хан 
Султан адына медалы тәсис ет-
дик. Амет-Хан Султанын ана-
дан олмасынын 100 иллијинә 
һәср олунмуш шәнликләр јалныз 
Дағыстанда дејил, Крым Респу-
бликасында вә онун хидмәт етдији 
шәһәрләрдә дә кечирилир. Бу, онун 
хатирәсинә бөјүк еһтирам, бөјүк 
бир өлкәнин-Дағыстанын оғлуна 
дәрин һөрмәтдир.

Халгымызын ҹәсарәтинин, 
гәһрәманлыг руһунун тәҹәссүм 
етдирән белә инсанлардыр. Дүнән 
башга бир гәләбәнин шаһиди 
олдуг,  һәмјерлимиз  Һәбиб 
Нурмәһәммәдов нөвбәти дөјүшдә 
галиб ҝәлди. Мәнҹә әсл дөјүшчү 
вә вәтәнпәрвәр инсанлар арасында 
бирбаша әлагә вар. Дүшүнүрәм ки, 
дүнәнки дөјүшә лагејд јанашан 
олмајыб, бу гәләбә мүнасибәтилә 
сизи үрәкдән тәбрик едирәм.    
Амет-Хан Султан бизим үчүн 
јалныз бир гәһрәман дејил, ејни 
заманда ҝәнҹ нәсли јетишдирмәк 
үчүн нүмунә олан халглар ара-

сында достлуғун символудур. Бу 
мәктәбин онун адыны дашымасы 
чох јахшыдыр. Онун әфсанәјә 
чеврилән парлаг һәјатынын, 
с о н су з  г ә һ р ә м а н л ы ғ ы н ы н 
хатирәси гәлбимиздә әбәди 
галаҹаг ”,-деди Серҝеј Меликов. 
Сонра сөз ики дәфә Совет Иттифа-
гы Гәһрәманы, авиасија ҝенерал-
полковники, дөјүш командири 
Артјом Хрјукинә верилди. Һәр 
шејдән әввәл Артјом Хрјукин она 
бу тәнтәнәли мәрасимдә ишти-
рак етмәк имканы јаратдыглары  
үчүн республиканын вә рајонун 
рәһбәрлијинә тәшәккүр етди. 

“Елә олду ки, бабам вә Амет-Хан 
Султан ејни гәбиристанлыгда јан-
јана јатдылар, һәр ил 9 мај тарихиндә 
бабамын гәбринин үстүнә ҝәлирик 
вә Амет-Хан Султанын мәзары 
үстүнә дә чичәкләр гојуруг. Бу ики 
шәхс арасында  үмуми чох шеј вар 
иди. Гәһрәманын әввәл манеәләри, 
сонра мүкафатлары вар. Амет-Хан 
Султанын чәтин бир талеји вар иди, 
амма һәјатыны бөјүк бир дөјүшчү 
олараг дүзҝүн, ләјагәтлә јашады ”, 
деди- Артјом  Хрјукин.

   Амет-Хан Султанын гарда-
шы оғлу Сајдуну Һаҹыгурбанов 
да Амет - Хан Султана ҝөстәрдији 
диггәт вә һөрмәт үчүн Серҝеј 
Меликова  вә иштирак едәнләрә 
мүраҹиәтлә деди: «Мүһарибәдән 
сонра Амет-Хан Султан Дағыстанда 
чох тәк-тәк һалларда олурду  онун 
ахырынҹы ҝәлиши һазырда бүстүнү 
ачдығымыз бу Новокули кәндиндә 
1971-ҹи илдә олду. Мәнә- о заман 
17 јашлы бир оғлана, Гәһрәманы 
ҝөрмәк вә онунла данышмаг гисмәт 
олду. Бу ҝүн сизи бир даһа тәбрик 
етмәк истәјирәм, онун хатирәси 
гәлбимиздә әбәди галаҹаг”. 
   Мәрасим заманы Новолак 
рајонунун башчысы Магомед 
Ајдијев дә чыхыш етди. 

Тәдбирдә  ДР  Башчысы 
вә Һөкумәти Мүдиријјәтинин 
рәһбәри Владимир Иванов, ДР 
Һөкумәтинин витсе-назиринин 
мүавини Рамазан Ҹәфәров, дахили 
ишләр назири Абдурашид Маго-
медов, ДР Милли Мәҹлисинин де-
путатлары вә башгалары иштирак 
етмишләр.

Серҝеј Меликов Амет-Хан Султанын 
бүстүнүн ачылышында иштирак етди
Өтән истираһәт ҝүнү Дағыстан башчысынын сәлаһијјәтләрини 

иҹра едән Серҝеј Меликов  Новолакски рајонунда, Новокулинск 
2 сајлы орта мәктәбинин әразисиндә ики дәфә Совет Иттифагы 
Гәһрәманы, ССРИ-нин әмәкдар сынагчы- тәјјарәчиси  Амет-
Хан Султанын бүстүнүн тәнтәнәли ачылышында иштирак етди. 
Серҝеј Меликов иштирак едәнләрә мүраҹиәт едәрәк Амет-Хан 
Султанын бир шәхсијјәт кими Дағыстан үчүн әһәмијјәтини гејд 
етди.

Сәрҝинин тәшкилатчысы “Русија - Мәним тарихим” 
Тарихи Паркы, Русијанын Ахтарыш Һәрәкаты, Амет 
-Хан Султан адына елм вә мәдәнијјәт тәһсилинә 

дәстәк Фонду иди. Сәрҝини зијарәт едәнләрә Гәһрәманын 
шәхсијјәти, дөјүш јолу вә гәһрәманлыглары һаггында мәлумат 
вериләҹәкдир. Експозисијаја сынагчы-тәјјарәчинин шәхси 
әшјалары, китаблары, фотошәкилләри, сәнәдләр, һабелә 
дөјүш костјуму тәгдим олунмушдур. “Совет Иттифагы 
Гәһрәманы Амет-Хан Султанын образы бүтүн өлкәјә вә һәр бир 
дағыстанлыја мәлумдур. Маһачгала бејнәлхалг  “Ујташ” һава 
лиманына, күчәләрә, проспектләрә вә тәһсил мүәссисәләринә 
онун ады верилиб. Өз гәһрәманларыны танымаг вә онларын 

иҝидликләри илә фәхр етмәк һәр бир дағыстанлынын борҹудур. 
Әминәм ки, експозисија ҝәнҹ нәслин бөјүк диггәтини ҹәлб 
едәҹәкдир. Сәрҝи нојабр ајынын сонуна гәдәр давам едәҹәк 

”дејә Тарих Паркынын директору Тимур Вәлиханов билди-
риб. 

Тәдбирдә Дағыстанын ҝәнҹләр ишләри үзрә назири Камил 
Саидов, һабелә Амет -Хан Султан адына Елм вә Мәдәнијјәт 
Тәһсилинә Дәстәк Фондунун сәдри Лаура Бакријева иштирак 
етмишләр.

Хатырладаг ки, бу ил октјабрын 20-дә Бөјүк Вәтән 
Мүһарибәси иштиракчысы, ики дәфә Совет Иттифагы 
Гәһрәманы Амет-Хан Султанын анадан олмасынын 100 иллији 
тамам олуб.

Тарих Паркында Амет- Хан Султанын 100 
иллијинә һәср олунмуш сәрҝи ачылды Маһачгаланын Тарихи Паркында тәјјарәчи, ики 

дәфә Совет Иттифагы Гәһрәманы Амет-Хан Султа-
нын анадан олмасынын 100 иллијинә һәср олунмуш 
сәрҝи ачылды.
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СИЗИН КИТАБ РЯФИНИЗ

Тәдбирдә Крым Республикасынын 
башчысы Серҝеј Аксенов, Крым 
парламентинин депутатлары, Русија 

Дөвләт Думасынын депутатлары, иҹтимаи 
тәшкилатларын нүмајәндәләри, һабелә Амет-
Хан Султанын доғулдуғу Дағыстандан ҝениш 
тәркибли нүмајәндә һејәти иштирак етди.
Крымда јашајан Дағыстан иҹмасынын 
нүмајәндәләри, 943-ҹү  дәниз ракет дашыјан 
авиасија алајынын ветеранлары, Крым- татар 
халгынын милли һәрәкатынын нүмајәндәләри вә 
бир чох диҝәрләри дә бөјүк һәмјерлимизә еһтирам 
ҝөстәрмәк вә Амет-Хан Султанын абидәси өнүнә 
ҝүл гојмаг үчүн топлашмышдылар.

Ики дәфә Совет Иттифагы Гәһрәманынын 
гәһрәманлығы вә ҹәсарәтинин мүбарәк хатирәсинә 
еһтирам әламәти олараг, Дағыстан Республи-
касы Һөкумәтинин  Севастопол шәһәриндәки 
сәлаһијјәтли полковники Мурад  рәһбәрлик етдији 
Дағыстан нүмајәндәләри гәһрәманын абидәси 
өнүнә ҝүл дәстәләри гојдулар.   Тәнтәнәли тәдбир 
чәрчивәсиндә Дағыстан Башчысы вәзифәсини 
иҹра едән Серҝеј Меликов адындан дөвләт 
мүкафатлары тәгдим едилди.

Крымда  Амет-Хан Султанын абидәси 
тәнтәнәли шәкилдә ачылды

Ики дәфә Совет Иттифагы Гәһрәманы Амет-Хан 
Султанын 100 иллијинә һәср олунмуш тәдбирләр 
чәрчивәсиндә, Крым Республикасынын Симферо-
пол шәһәриндә, әфсанәви сынаг-пилотунун бүрүнҹ 
абидәсинин тәнтәнәли ачылышы олду.

«Баша чатдырылмайан ти-
кинтилярля мцбаризя реэи-
онларын инкишафынын драй-
вери» панел дискуссийасында 
чыхыш едян Даьыстанын баш-
чысы вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Серэей Меликов бу 
гябилдян олан обйектлярин 
сайынын азалдылмасы цзря ре-
спубликада эюрцлян ишлярдян 
данышмышдыр. Онлайн-кон-
франс  «Русийанын реэион вя 
шящярляриндя стратеъи план-
лашдырма» 19-жу Цмумрусийа 
форуму чярчивясиндя  ВКС 
реъиминдя кечирилмишдир.

Юз чыхышында С.Меликов 
билдирмишдир ки, йанвар айы-
нын 1-ня Даьыстанда 41,4 ми-
лйард рубллуг 1354 тикинтиси 
баша  чатдырылмайан обйект 
мювжуддур. Сонра о, гейд ет-
мишдир ки, 2019-жу иля кими 
республикада  тикинтиси баша 
чатдырылмайан обйектлярин 
инвентаризасийасы вя про-
блемлярин щялли сащясиндя 
системли иш апарылмамыш-

дыр. Русийанын Щесабат Па-
латасында щямин мясялянин 
мцзакиряляринин нятижяляри 
цзря реэионда он иллярля 
йыьылыб галмыш бу сащядяки 
проблемлярля мяшьул олун-
мамасы щаггында гярар гябул 
едилдийини С.Меликов гейд ет-
мишдир. Беля ки, Даьыстанда 
баша чатдырылмайан обйект-
лярин сайынын ашаьы енди-
рилмяси вя ихтисар едилмяси 
цчцн мцвафиг пилот лайищяси 
щяйата кечирилир.

Чыхыш чярчивясиндя Серэ-
ей Меликов бу сащядя эюрцлян 
ишлярин цстцндя дайанмыш-
дыр. Онун сюзляриня эюря ин-
вентаризасийанын нятижяляри 
эюстярмишдир ки, тикинтиси 
артыг баша чатдырылмайан 
1354 обйектдян 618-нин ти-
кинтиси баша чатдырылса 
да, анжаг бу обйектлярин щцгуг  
мцяййянедижи сянядляри тяр-
тиб едилмямишдир. Бунунла 
беля бу обйектлярин бир щис-
сяси, тяхминян- 100-ц фактики 

олараг истисмар едилир, 143 
обйект ися- щятта бунлар обйект 
йох, лайищя - смета сянядляри-
дир ки, бизим щесабламала-
рымыза эюря корректировка 
едилмякля, 50 лайищя кими 
истифадя етмяк олар. Га-
ланлары актуал дейилдир. Бу 
лайищялярин мцяййян едилмиш 
гайдада щесабдан силинмяси 
щаггында гярар гябул едиля-
жякдир. 214 обйект цзря жари 
илдя малиййяляшдирмя нязяр-
дя тутулмуш, онларын тикин-
тиси мцяййян едилмиш сцрят-
ля апарылыр, анжаг щялялик 
баша чатдырылмамышдыр»,-
дейя Даьыстанын башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян вурьуламышдыр.

 Гейд етмялийик ки, мцзаки-
рялярдя федерал вя реэионал 
щакимиййят органлары башчы-
лары вя еляжя дя експертляр 
иштирак етмишляр.

 «Даьыстан»РИА

Эюрцлян  тядбирлярдян данышды
ТИКИНТИ

Конфрансда шящяр бя-
лядиййяси башчысынын 
идман цзря мцшавири, 

карате цзря Авропа чемпиону 
Тямирлан Сярдаров, идман вя 
эянжляр сийасяти цзря шюбя ря-
иси Хочбар Баркайев тякбятяк 
дюйцшляр цзря дяфялярля дцнйа 
чемпиону Бащавятдин Абасов вя 
башгалары иштирак етмишляр. 
Шящярин имамлар Шурасынын 
сядри Абдула Маликов аиля вя 
валидейнляря щюрмят, етникляр 
вя конфессийалар арасы мцна-
сибятляр мясяляляриня тохун-
мушдур.

«Щядислярин бириндя дейилир 
ки, валидейнляр бизим  жяннят 
вя жящяннямимиздир. Сюзсцз ки, 
бунун дярин мянасы вардыр. Юз 
валидейнляриня щюрмят бясляйян 
адам ятрафдакыларына да бу жцр 
щюрмятля йанашмалыдыр»,-дейя 
дин хадими билдирмишдир.

Мцзакиря баша чатдыгдан 
сонра тялябяляр диндарларын 
нцмайяндясиня онлары мараглан-
дыран суаллары вермиш вя о, бу 
суаллара ятрафлы жавабландыр-
мышдыр.

ЭЦЖЦМЦЗ ХАЛГЛАРЫН БИРЛИЙИНДЯДИР

 Русийа халгларынын бирлийи Эцнцня
«Дярбянд шящяри» шящяр даирясинин мятбуат мяркя-

зинин вердийи мялумата эюря Михаил Сурмач адына 15 
сайлы орта цмумтящсил мяктябинин базасында Русийа 
халгларынын бирлик Эцнцня щяср едилмиш «Бизим 
эцжцмцз халгларын бирлийиндядир» конфрансы кечи-
рилмишдир. 

Тядбир санитар- епидемиолоъи нормалара мцвафиг 
тяшкил олунмушдур. 

Тәдби рдә  Д әрбән д 
Шәһәр  Депутатлар 
Иҹласынын сәдри 

Мөвсүм Рәһимов, “Дәрбәнд 
шәһәри” шәһәр  даирәси баш-
чысынын мүавини Видади 
Зејналов, Дәрбәнд Мәдәнијјәт, 
Ҝәнҹләр Сијасәти вә Идман 
шөбәсинин мүдири Диларә Сул-
танова, Азәрбајҹан Дөвләт Драм 
Театрынын коллективи, шаирләр, 
јазычылар, мәктәблиләр, ана 
дили мүәллимләри вә шәһәр 
ҝәнҹләри иштирак етмишләр 
Дәрбәнд шәһәр  Депутатлар 
Иҹласынын сәдри Мөвсүм 
Рәһимов тәбрик нитги илә 
мүраҹиәт едәрәк, мүәллифи 
китабын чыхмасы мүнасибәтилә 
тәбрик етди вә она јени 
јарадыҹылыг уғурлары арзу-
лады. 

Сонра о, “Дәрбәнд шәһәри” 
шәһәр даирәсинин башчысы 

Хизри Абакаровун адындан 
узун илләр шаир-публисистин 
виҹданлы  әмәјини, шәһәрин 
иҹтимаи һәјатында фәал иш-
тиракы вә Дәрбәнд шәһәриндә 
мәдәнијјәтин инкишафына 
вердији төһфәјә ҝөрә  Таһир 
Салеһә “Дәрбәнд шәһәринә 
хидмәтләринә ҝөрә” фәргләнмә 
нишаныны тәгдим етди. 
    Тәбрикләрә   “Дәрбәнд шәһәри” 
шәһәр даирәси башчысынын 
мүавини    Видади Зејналов, 
Дәрбәнд Мәдәнијјәт, Ҝәнҹләр 
Сијасәти вә Идман Идарәсинин 
шөбә мүдири Диларә Султанова, 
мүәллифин достлары, шәһәрин 
јарадыҹы зијалылары да го-
шулду. 

Тәдбир Дәрбәнд Азәрбајҹан 
Дөвләт Драм Театрынын 
сәнәтчиләринин ифасычыхыш-
лары илә баша чатды.

“Салам Таганрог”
Октјабрын 23-дә Дәрбәнд Мәркәзи Шәһәр Китабханасын-

да Дағыстан Республикасынын “Әмәкдар мәдәнијјәт иш-
чиси”, Русија вә Азәрбајҹан Јазычылар Бирлијинин, Русија 
Федерасијасы Журналистләр Бирлијинин үзвү Таһир Салеһин  
“Салам, Таганрог” адлы китабынын тәгдиматы олмушдур.

Китаб Бөјүк Гәләбәнин 75 иллијинә, Таганрог шәһәринин 
алман фашист ишғалындан азад едилмәсинә һәср олунмушдур. 
Китабда мүәллиф-тәртибчи Таһир Салеһин архив материалла-
рындан истифадә едилмишдир. 

Ағ а с и ј е в  Ә н в ә р 
М ә м м ә д м и р з ә 
оғлу 1920-ҹи илдә 

Дәрбәнд шәһәриндә анадан 
олмушдур. Азәрбајҹанлыдыр. 
Дағыстан Тибб Институтуну 
битирдикдән сонра 1942-ҹи 
ил ҹәбһәјә ҝөндәрилмишдир. 

1943-ҹү илдән 1959-ҹу 
иләдәк Нахчыванда сәрһәд 
гошунларында хидмәт ет-
м и ш д и р .  1 9 5 9 - 1 9 7 0 - ҹ и 
илләрдә Азәрбајҹан ССР 
Назирләр Совети јанында 
ДТК сәрһәд гошунлары даирә 
госпиталынын шөбә мүдири 
вәзифәсиндә ишләмишдир. 
1959-ҹу илдән јашына ҝөрә 
еһтијата бурахыланадәк (1986) 
Азәрбајҹан ССР ДТК һәрби- 
тибб хидмәтин рәиси олмуш-
дур.  “Шәрәф” нишаны вә “II 
дәрәҹәли” Вәтән мүһарибәси 
орденләри илә,  “Гафгазын 
мүдафиәсинә ҝөрә”, “Алманија
үзәриндә Гәләбәјә ҝөрә”, “Дөјүш 
хидмәтләринә ҝөрә”, “Гүсурсуз 
хидмәтә ҝөрә” I вә II дәрәҹәли, 

“Дөвләт сәрһәдләринин мүдафи-

әсиндә фәргләндијинә ҝөрә” вә 
башга медалларла тәлтиф едил-
мишдир.  

Азәрбајҹан вә Ермәнистан 
ССР-нын әмәкдар һәкими, “ССРИ 
сәһијјә әлачысы” фәхри адларыны 
алмышдыр. Тибб хидмәти пол-
ковникидир. 1993-ҹү илдә вәфат 
етмишдир. Бакы шәһәриндә дәфн 
олунмушдур. 

Ағасијев Әнвәр 
Мәммәдмирзә оғлу
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КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ

 «Ейни вахтда баш санитар 
идаряляриня, ижтимаи бина-
ларын вя няглиййатын тез- тез 
диггятля дезинфексийа едил-
мяси, еляжя дя щяр 100 мин 
ящалийя 150-йя гядяр КОВИД-19 
инфексийасына тядгигатлар 

кечирилмяси нормасы тювсийя 
едилмишдир. Роспотребнад-
зор еляжя дя гейд етмишдир ки, 
Русийа Федерасийасынын щяр 
бир субйектиндя ейни вахтда 
реэионал тювсийяляр фяалиййят 
эюстяря биляр. Бу эцнлярдя 

Даьыстан аграр респу-
блика олдуьундан 
онун сосиал- игтисади 

инкишафы агросянайе ком-
плексинин инкишафындан чох 
асылыдыр. Ютян иллярдя ялдя 
едилмиш наилиййятляр буну 
яйани эюстярир. 

Республиканын кянд тясяр-
рцфаты назирлийинин мялу-
матларына эюря аграр сектору 
бу эцн фяал инкишаф едир. 
Хцсусиля цзцмчцлцк, тярявяз-
чилик вя щейвандарлыг сащя-
синдя йахшы эюстярижиляр 
ялдя едилмишдир.  

Мялуматларда эюстярилир 
ки, жари илдя республикада 
206 мин тон тахыл, 95,2 тон 
дцйц истещсал едилмишдир 
ки, бу да ютян илин мцвафиг 
дюврцня нисбятян хейли чохдур. 
Республикада хцсусиля интен-
сив технолоэийа цзря баьларын 
инкишаф етдирилмяси йахшы 
нятижяляр верир. Бу бир даща 
эюстярир ки, бу сащядя лайи-
щялярин щяйата кечирилмяси 
вя бу ишя системли йанашма 
едилмяси республикада кянд 
тясяррцфаты яразиляринин 
комплекс инкишафы програ-
мында иштирак етмяйя имкан 
йарадыр.

Республикада сон иллярдя 
истиханалар васитясиля тя-
рявяз мящсулларынын йетиш-
дирилмяси сцрятля инкишаф 
едир. Щазырда истиханала-
рын цмуми сащяси 620 щектар 
тяшкил едир вя ютян илдя 70 
мин тон тярявяз мящсуллары 
йетишдирилмишдир. Жари илдя 
бу эюстяричинин 100 мин тон-
дан артыг олмасы эюзлянилир. 
Мейвя баьларынын салынма-
сында да ирялиляйиш юзцнц 
йахшы бирузя верир. Сон цч 
илдя республикада 1,7 мин 
щектардан артыг интенсив вя 
супер интенсив баьларын са-
лынмасына наил олунмушдур. 
Бу республикайа бюйцк эялирляр 

эятирир вя бюйцк перспектив-
ляр верир. Цзцмчцлцк вя шя-
рабчылыьын перспективлийи 
щаггында ганунлар, лайищяляр 
гябул едилмиш вя бунун няти-
жясиндя жари илин йекунларына 
эюря рекорд – 200 мин тондан 
артыг эцняш мейвяси алынмасы 
эюзлянилир. Ялдя едилмиш 
нятижялярин газанылмасында 
Даьыстанын мелиорасија тя-
сяррцфаты ишчиляринин ямяйи 
дя аз дейилдир. 

Сон иллярдя мелиорасийа 
обйектляриндя кечирилмиш 
тямир вя реконструксийа иш-
ляри сайясиндя сащялярин 
суварма суйу иля тямин едил-
мяси мясяляси хейли йахшы-
лашдырылмышдыр. Хцсусиля 
цзцмчцлцк вя дцйцчцлцк сащя-
синдя ялдя едилмиш нятижя-
ляр эюстярир ки, бу сащянин 
инкишафына дцзэцн истигамят 
эютцрцлмцшдцр.

Нятижяляр даща йцксяк ола 
билярди. Лакин яввялки ил-
лярдя мелиорасийа системляри 
цзря федерал мягсядли про-
грамларда Даьыстанын тям-
сил едилмямяси имканлары 
азалтмышдыр. Мелиорасийа 
обйектляриндя узун илляр тя-
мир вя реконструксийа ишляри 
апарылмадыьындан республи-
канын суварма суйу иля тямина-
ты лазыми сявиййядя дейилдир. 
Артыг жари илдя 4 обйектин 
истифадяйя верилмяси баша 
чатдырылмалыдыр. 

Йери эялмишкян, ону да 
гейд етмяк лазымдыр ки, ре-
спубликанын агрорсянайе ком-
плексинин ялдя етдийи наилий-
йятлярдя Дярбянд районунун 
зящмят адамларынын пайы аз 
дейилдир. Хцсусиля тярявяз-
чилик, цзцмчцлцк сащясиндя 
тягдирялайиг нятижяляр ялдя 
едилмишдир.

Жари илдя сон мялумата 
эюря районда 304 мин тона 
йахын цмуми мящсул йетиш-

дирилмишдир ки, бу сащядя 
щектар цзря мящсулдарлыг 500 
сентнеря йахындыр.

Районун цзцмчцляри октйа-
брын 26-на 63 мин тона йахын 
эцняш мейвяси истещсал ет-
мишляр. Бунун 62 мин тону 
емал мцяссисяляриня вя 1000 
тондан артыьы сцфря цзцмц 
кими алыжылара сатылмыш-
дыр. Эцняш мящсулунун йе-
тишдирилмясиндя  Няриман 
Ялийев адына АЖ-дя, «Цзцмчц» 
ММЖ-дя, «ДЗИВ-2» АСЖ-дя, 
«ДКК СТ» ММЖ-дя вя диэяр 
кяндли- фермер тясяррцфат-
ларында наилиййятляр газаныл-
мышдыр.

Артыг 2020-жи илин тясяр-
рцфат или баша чатыр. Тясяр-
рцфатлар иллик ишиня йекун 
вурур, эяляжяк илин мящсулу-
нун тямялини гоймаьа башла-
мышлар.

Район агросянайе комплекси-
нин мялуматына эюря 2021-жи 
ил цчцн 2260 щектарда пай-
ызлыглар якилмяси нязярдя 
тутулмушдур. Бу ишля районун 
16 тясяррцфатында мяшьул 
олунажагдыр. Ян чох пайызлы-
глар якилян тясяррцфатлар 
Язиз Ялийев адына колхоз, 
Щашым Казымов адына кянд 
тясяррцфаты кооперативи 
«Йугагро» ММЖ-си, «Татлар», 
«Каспи», «Митящи», «Камах», 
«Зидйан» агрофирмаларыдыр.

Пайызлыглар якилмяси цчцн 
вахтында шум галдырылмыш, 
артыг бир нечя эцндцр ки, то-
хумсяпян агрегатлар сащяля-
ря чыхарылмышдыр. Кечян 
мцддят ярзиндя сон мялумат-
лара эюря 500 щектардан артыг 
сащядя тохум сяпини баша 
чатдырылмышдыр. Ишляр 
сцрятля давам едир. Щавала-
рын ялверишли кечмяси тохум 
сяпининин оптимал мцддят-
лярдя баша чатдырылмасыны 
тямин едяжякдир.

 Кярим КЯРИМОВ

 Фяал инкишаф едир

КОВИД-19 БЮЙЦК ТЯЩЛЦКЯДИР Маска эеймяк мяжбур едилир
Октйабрын 28-дян федерал Роспотребнадзорун гярары 

гцввяйя минмишдир. Бу гярара ясасян юлкя вятяндашлары 
адамларын топландыьы йерлярдя, ижтимаи няглиййатда вя 
щятта лифтлярдя мцтляг тибби маскалар эеймялидирляр. Бун-
дан башга саат  23.00-дян, сящяр саат 6-йа гядяр ижтимаи иашя 
мцяссисяляринин ишиня вя шянлик тядбирляринин кечирил-
мясиня гадаьа гойулур. Бу щагда федерал Роспотребнадзора 
истинад едяряк «Йениликляр» РИА-сы хябяр вермишдир.

Даьыстан Дювлят Уни-
верситети вя ДР-ин 
сянайе –тижарят па-

латасы ямякдашлыг щаггында 
мцгавиля имзаламышлар. 
Университетин мятбуат хид-
мятиндян информасийа аэент-
лийиня верилмиш мялумата 
эюря тяряфляр университет 
мязунларынын бирэя ишя 
дцзялдилмяси, ямяк базарын-
да онлара пешякар вя сосиал 
адаптасийа кюмяйинин эюстя-
рилмясинин вя тяшкилатын 
базасы ясасында Даьыстан 
Дювлят Университетинин база 
кафедрасы йарадылмасы щаг-
гында разылыьа эялмишляр.

   «Бизим мязунларымы-
зын- игтисадчыларын вя ида-
рячилярин сянайе – тижарят 
палатасы васитясиля ишя 
дцзялмясиня мян шадам. 
Яминям ки, бирэя сяйляри-
мизля биз бу мцгавиляни реал 
ишля тамамлайажаьыг. Йусуп 
Умавовун рящбярлик етдийи 
«Коммерсийа вя маркетинг» 
идаря етмя факцлтясинин ка-
федрасы сон иллярдя уьурлар 
нцмайиш етдирир.

Й у с у п  Ж а н б я й о в и ч и н 
йени тяшяббцсляриня чох 
севинирям»,-дейя Даьыстан 
Дювлят Университетинин рек-
тору Муртузяли Рабаданов 
билдирмишдир. Тяшкилат Да-
ьыстан Дювлят Университети 
иля биринжи ил дейилдир ки, 
ишляйир. Бу дяфя ДР сянайе - 
тижарят палатасы базасында 
ДДУ-нун баш кафедрасы фор-
малашдырылажагдыр.

Сизин мязунларынызы биз 
бюйцк разылыгла ишя гябул 
едирик, палатанын ямякдаш-

ларынын 50 фаиздян чоху 
Даьыстан Дювлят Университе-
тинин сабиг мязунларыдыр»,-
дейя тяшкилатын рящбяри 
Бадрутдин Мящяммядов гейд 
етмишдир. «Коммерсийа вя 
маркетинг» кафедрасынын 
тящсил програмы йени дюврцн 
тялябляриня жаваб верир. 
Бюлмянин мцяллимляри ямяк 
базарынын тяляблярини ана-
лизя едир вя иш верянлярин 
тяляблярини нязяря алараг 
тядрис планларыны тяртиб 
едирляр. Тялябяляр мцяллим-
ляри иля бирликдя маркетинг 
сащясиндя елми тядгигатлар 
апарыр, тядрис просесиня 
йени технолоэийаларын тятбиг 
едилмясиля мяшьул олурлар. 
Даьыстан Республикасынын 
сянайе-тижарят палатасы илдя 
ямякдашлыг тялябялярин 
даща дярин кюмяк алмасына 
кюмяк едяжякдир.

Сянайе-тижарят палатасы 
базасы ясасында Даьыстан 
Дювлят Университетинин 
«Коммерсийа вя маркетинг» 
база кафедрасы нязяриййя иля 
практиканы бирляшдирмяйя 
имкан веряжякдир. Тяжрцбяли 
практикляр мцщзиряляр охуй-
ажаг вя бурада бизнес- план-
ларын тяртиб едилмясиндя 
юзцнц сынагдан кечирмяйя 
имкан вардыр. Бундан башга 
реал маркетинг тядгигатлары 
кечирмяк имканы бизим тяля-
бяляримизя пешякар фяалий-
йятдя йахшы практики тяжрцбя 
топламаьа вя ямяк базарында 
юз сявиййясини галдырмаьа 
шанс веряжякдир»,-дейя ка-
федра мцдири Йусуп Умавов 
вурьуламышдыр.

Ямякдашлыг щаггында 
мцгавиля имзаланмышдыр

Пајтахт һава лима-
нында идманчыны 
Дағыстан Респу-

бликасынын бәдән тәрбијәси 
вә идман назири Магомед 
Магомедов гаршылајыб. 
  Һәмчинин  Һәбиб Нурмә-
һәммәдов Дағыстан мәтбуа-
т ы н ы н  суа л л а р ы н ы  д а 
ҹавабландырмышдыр.

Һәбиб Нурмәһәммәдов Дағыстана дөндү

Даьыстанын башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов адамларын 
чох топлашдыьы йерлярдя вя 
ижтимаи няглиййатда (шящяр вя 
бялядиййя) тябии маскаларын 
мяжбури эейилмяси щаггында 
фярман имзаламышдыр.

Хатырладаг ки, бу эцнкц эцня 
Даьыстанда 15705 (эцндя 86+) 
хястялийя тутуланланлардан 
922-си фяал фазададыр вя 765 
республика сакини цчцн инфек-
сийа юлцмля нятижялянмишдир.

Маһачгала, 27 октјабр- 
“Дағыстан”  республика 
информасија аҝентлији. 
үчүнҹү дәфә тәкбәтәк 
дөјүшдә UFC чемпиону ады-
ны уғурла горујан Һәбиб 
Нурмәһәммәдов бу ҝүн 
республикаја гајытды.
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ИГТИСАДИЈЈАТ
АНА ДИЛИМИЗИ ГОРУЙАГ! 

КОВИД-19 хәстәлијинин 
артмасына бахмајараг, 
епидемијанын баһар 

зирвәси дөврүндә вәтәндашлара 
дәстәк үчүн тәтбиг олунан 
бәзи тәдбирләр дајандырылды. 
1  о к т ј а б р д а н  е т и б а р ә н  3 
јашынадәк ушаглар үчүн аз 
ҝәлирли аиләләрә өдәнишләрин  
әризәсиз проседуру ләғв едил-
ди вә  бу 1 апрел тарихиндән 
етибарән гүввәдәдир. Һәр ил 
тәјин олунан мүавинәт автоматик 
олараг јениләнди. Инди һәр шеј 
нормала дөндү. Буна ҝөрә өдәниш 
әввәлләр олдуғу кими автоматик 
олараг 1 илә гәдәр гурулаҹаг. Со-
нра әввәлҹә 2 илә гәдәр, сонра 
исә 3 илә гәдәр јени бир мүраҹиәт 
тәгдим етмәлисиниз. Һәм дә 
аилә ҝәлирләрини тәсдигләјән 
с ә н ә д л ә р и  т ә гд и м  е д и н . 
2020-ҹи илин апрелиндә тәтбиг 
олунан ишсизләрә дәстәк үчүн 
бәзи тәдбирләр фәалијјәтини 
дајандырды. Мәсәлән, 1 Март 
2 0 2 0 - ҹ и  и л д ә  и ш л ә р и н и 
дајандыран фәрди саһибкарлар, 
12.130 рубл мәбләғиндә ишсизлик 
мүавинәти алмағы дајандырдылар. 
Ајрыҹа, 1 Март 2020-ҹи илдән 
бәри ишини итирән вәтәндашлар 
мүавинәт алмағы дајандырдылар 
вә онлара мүавинәт өдәмә 
м ү д д ә т и  а р т ы г  б и т д и . 
Октјабр ајында  әлиллији тәјин 
етмәк вә ја  узатмаг үчүн ек-
спертизадан кечмәк үчүн там 
заманлы проседур ҝери дөндү. 
Әлиллијин тәсдигләнмәси үчүн 
садәләшдирилмиш проседур 
епидемијанын әввәлиндә апрел-
сентјабр ајларында тәтбиг олун-
ду. Илк дәфә вә ја јенидән тәјин 
олундуғу шәхсләрә шамил едилди. 
1 октјабр тарихиндән етибарән 
бир ОСАГО гајдасы  аларкән 
јенидән бир диагностик карт 
тәгдим етмәлисиниз. 1 март - 
30 сентјабр тарихләри арасын-
да ОСАГО диагностик картдан 
мүвәггәти олараг чыхарылды, 

чүнки диагностик картлар вә тех-
ники сертификатлар верән бүтүн 
офисләр бағланды. Вә бу мүддәт 
әрзиндә ОСАГО сијасәтини 
аланлар 31 октјабрдан әввәл 
бир јохламадан кечмәлидирләр. 
1 октјабр тарихиндә мәнзил-
коммунал хидмәтләр  үчүн 
субсидијаларын автоматик уза-
дылмасына сон гојулду. Автоматик 
јениләнмә дә 1 апрел - 30 сентјабр 
тарихләри арасында гүввәдә иди. 
Инди әввәлки кими 6 ај мүддәтинә 
с у б с и д и ј а л а р  в е р и л ә ҹ ә к . 
Фәрди борҹ аланлар үчүн кре-
дит тәтилләри октјабрын 1-дән 
дајандырылыб. О ана гәдәр, 
баһарда, банклар борҹлулара 3 
ајдан 6 аја гәдәр бир кредит тәхирә 
салмаг мәҹбуријјәтиндә галды. 
Бунун үчүн борҹ алан, пандемија 
сәбәбиндән газанҹынын үчдә 
биринә дүшдүјүнү сүбут етмәли 
иди. Инди Мәркәзи Банк бан-
клара 31 декабр тарихинә гәдәр 
кредитләрин јенидән гурулма-
сына давам етмәләрини, ла-
кин буну артыг бир чох кре-
дит тәшкилатында мөвҹуд олан 
хүсуси програмлар чәрчивәсиндә 
е т м ә л ә р и н и  т ө вс и ј ә  ед и р . 
1 октјабрдан етибарән һесабдакы 
вә ја депозитдәки сығорта мәбләғи 
1,4 милјондан 10 милјон рубла 
гәдәр артаҹаг. Анҹаг бу јени 
гајда бүтүн пула ишләмәјәҹәкдир. 
Дөвләт сығортасы јалныз мәнзил, 
јашајыш бинасы, торпаг саһәси, 
бағ еви вә диҝәр биналарын 
сатышындан әлдә олунан пула 
шамил едиләҹәкдир. Һәм дә 
вәрәсәлик, сығорта вә сосиал 
өдәмә вә мүавинәтләр шәклиндә 
алынан пуллар вә вәтәндаша 
көчүрүлән вәсаитләр јени гануна 
аиддир.

    Һәмчинин, јени гануна ми-
рас галмыш пул, сығорта вә соси-
ал өдәмә вә мүавинәтләр, һабелә 
мәһкәмә гәрары илә бир вәтәндаша 
көчүрүлмүш вәсаит дахилдир. 
Мүвафиг олараг, бу пул 10 милјон 

рубл мәбләғиндә сығорта илә 
тәмин едиләҹәкдир. Бүтүн бу 
пуллар, алындығы тарихдән 
етибарән 3 ајдан ҝеҹ олмајараг 
б а н к а  к ө ч ү р ү л м ә л и д и р . 
    Октјабрын 1-дән бүдҹә 
мүәссисәләриндә чалышанла-
рын маашлары 3 фаиз артаҹаг. 
Хүсусилә дөвләт гурумлары-
нын бүтүн ишчиләри, һәрби 
һиссәләрин мүлки ишчиләри, 
Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин 
и ш ч и л ә р и  ү ч ү н  ҝ ә л и р 
артаҹаг. Сосиал гурумларын 
ишчиләринин, һәкимләрин вә 
алимләрин маашлары артаҹаг. 
1 октјабрдан етибарән верҝиләрин 
артыг өдәниши истәнилән верҝи 
вә ҹәримәләрин өдәнилмәсинә 
јөнәлдилә биләр. Әввәлләр 
јалныз ејни верҝи нөвүнүн 
ө д ә н и л м ә с и н д ә  и с т и ф а д ә 
едилмәсинә иҹазә верилирди. Јәни 
федерал, реҝионал вә јерли. Инди 
ишләр чох асанлашыр. Мәсәлән, 
бир торпаг саһәси үчүн артыг 
өдәниш нәглијјат верҝисинә гар-
шы ҝөндәрилә биләр. Јени гајдалар 
бу ил истифадә едилә биләр. 
3 0  о к т ј а б р д а н  е т и б а р ә н 
Русијадакы кафе вә ресторан-
ларда гәлјан гадағандыр. Гәлјан 
сигаретини севәнләр үчүн 
ајрыҹа јер ајрылмалыдыр, ла-
кин орада ичкиләр вә һазыр 
јемәкләр тәгдим етмәк мүмкүн 
олмајаҹаг, әкс һалда онлар јенидән 
мүвафиг олараг  гадаға гојулмуш 
бир кафејә  чевриләҹәкләр. 
    1 октјабр 2020-ҹи илдән 
парфүмерија вә фотографија 
аваданлығы истеһсалчылары 
вә идхалчыларындан мәһсулун 
етикетләри вә ја мәһсул гу-
туларынын үстүнә етикетләр 
јапышдырмаг тәләб олунур. Һәр 
мәһсулун DATA MATRIX фор-
матында бир коду олмалыдыр. 
Бу, Русијада малларын мәҹбури 
етикетләнмәси үчүн истифадә 
олунан хүсуси бир етикетдир. Ис-
тисна јалныз филм камералары, 
фото ишыглар вә флеш лампалар 
үчүн едилир.    
  Г.БАБАЈЕвА

Бүдҹә мүәссисәләриндә чалышанларын 
маашы артырылаҹаг

Бу ҝүн 2020-ҹи илин октјабрында ганунларда баш верән 
дәјишикликләрә нәзәр салаҹағыг.

Дәрбәнд музејинин мәтбуат хидмәтиндән 
билдирилдији кими, тәдбир заманы Ку-
бачи кәндиндән олан сәнәткар гонаглары 

ИҹТИМАИЈЈӘТ

Дәрбәнддә бәдии сәнәткарлыг үзрә устад 
дәрсләри кечирилмишдир

 Октјабрын 26-да Дәрбәнд  галасы Нарын-Гала 
истеһкамында  бәдии сәнәт вә сәнәткарлыг үзрә устад 
дәрсләринин ачылышы олмушдур. 

ҝүмүш әшјаларын үзәриндә 
ојма просеси илә таныш етди. 
   Сонра устад дәрсләринин иш-
тиракчылары ҝил мәмулатлары 
дүзәлтмә техникасы илә та-
ныш олдулар, гызыл тикмәнин 
әсасларыны, еләҹә дә сахсы 
габлар үзәринә нахыш вурмағы 
өјрәтдиләр. Бундан сонра 
һәр кәс өзүнү бу вә ја диҝәр 
сәнәткарлыгда  сынаја билдиләр.

                                             
Руслан КӘРИМОв

Октйабрын 21-дя Да-
ьыстан мядяниййяти 
вя дилляри эцнц гейд 

олунуб. Бу, нисбятян йени 
байрам щесаб олунса (цч ил 
бундан яввял тясис едил-
мишди) да, онун чох важиб 
бир байрам олдуьу, сюзсцз ки, 
данылмаздыр. 

Зяманямизин чятин вя кеш-
мякешли бир вахтында халгын 
мядяниййятинин вя дилинин 
горунмасы вя инкишафы даща 
чох ящямиййят дашыйыр. Дил 
инсанлар арасында ян мцщцм 
цнсиййят васитясидир вя щяр 
заман жямиййятин формалаш-
масы цчцн мисилсиз рол ойна-
мышдыр.

 Инсан жямиййяти иля бирэя 
йаранан дил жямиййятля бир-
ликдя даим инкишаф едир. 
Демяли, дил инсан жямиййяти 
иля бирликдя йараныр, инки-
шаф едир, бязян дя щямин 
дилдя данышан халгла бир-
ликдя мящв олур.

Бу бахымдан щяр бир хал-
гын ана дилини юйрянмяси, юз 
мядяниййятини билмяси чох 
важибдир. Щяр бир жямиййятдя 
тарихин мцяййян дюврляриндя 
доьма дилин юйрянилмяси, юз 
адят вя янянялярини, мядя-
ниййятини горуйуб сахланыл-
масы мцщцм ящямиййят кясб 
етмишди. Мящз буна эюря дя, 
индинин юзцндя щяр бир заман 
олдуьу кими ана дилини юйрян-
мяк, мядяниййятимизи даща да 
инкишаф етмяк чох важибдир.

 Щяр ил   республикамызын, 
районумузун бцтцн тящсил 
мцяссяляриндя ана дилиня вя 
мядяниййятиня щяср олунмуш    
бир чох тядбирляр кечирилир. 
Кечирилян тядбирлярин ясас 
мягсяди тарихян ялдя олун-
муш яняняляри, зянэин ирси 
горумаг вя эяляжяк нясилляря 
чатдырмагдыр.

Йашадыьымыз мяканы ня-
зяря алараг, биз бу ирси гар-
дашлыг, бирлик идейаларыны 
цстцн тутараг йашатмалыйыг. 
Беля тядбирлярдян бири дя 
Дярбянд району Рцкял кянди-
нин орта цмумтящсил мяктя-
биндя баш тутмушду. 

Тядбир Азярбайжан вя Да-
ьыстан шаирляринин ясяр-
ляриндя вятянпярвярлик вя 
доьма тябият мювзусуна щяср 
олунмушду. Тядбирин Даьы-
стан халгларынын мядяниййяти 
вя дилляри эцн яряфясиндя 
кечирилмяси дя символик бир 
щадисядир.

Рцкял кянд орта мяктя-
бинин ана дили вя ядябиййат 
мцяллими, щям дя охужулары-
мызы даима юз шеирляриля 
севиндирян Максим Султа-
нов тядбири ачыг елан етди. 
Азярбайжан классикляринин 
вя мцасир сюз сяняткарлары-
нын шякиллярийля, щикмятли 
сюзляриндян ибарят шцарлар 
долу олан ядябиййат кабине-
тиндя чох мараглы поезийа 
эежяси тяшкил олунмушду.

   Вятяня, доьма еля, обайа 
щяср олунмуш шеирляр, бай-
атылар, аталар сюзляри сяс-
ляндирилди. Бурада, тябии 
ки, илк олараг щяр бир азяр-
байжанлынын вятяндашлыг па-
спорту олан, Сямяд Вурьунун 
«Азярбайжан» шеири, щямчи-
нин доьма елимизин тябияти-
ня щяср олунмуш шеирляр дя 

сясляндирилди. Шаэирдлярин 
чыхышларына бюйцк марагла 
гулаг асдылар. Бу ядябиййат 
эежясиндя Рцкял кяндиндя 
анадан олмуш йазарларын- 
мярщум Айдямир мцяллимин, 
Зейняб Дярбяндлинин, Мак-
сим Султановун, Шихщейдяр 
Шихщейдяровун шеирляри дя 
ифа олунду. 

   Тядбирдя мяктябин тя-
лим-тярбийя ишляри цзря 
директор мцавини А.М. Мцсли-
мов чыхыш едяряк бу эцнкц 
ядябиййат эежясинин, халгымы-
зын зянэин мядяниййятинин вя 
ядябиййатынын тцкянмяз сюз 
хязиняси олдуьуну гейд етди, 
шаэирдлярин шеирлярин бу 
жцр ифадяли охумасы – он-
ларын ана дилиня олан севэи 
вя ещтирамынын эюстярижиси-
дир,- деди.

Рцкял кянд орта мяктяби-
нин тярбийя иши цзря тяшки-
латчы педагогу К.Ф. Бабайева 
ися  иштиракчылара цзцнц 
тутараг сюйляди ки, о, юзцнц ща-
радаса  хошбяхт инсан сайыр, 
чцнки Азярбайжан халгынын 
мядяниййятинин дашыйыжысы-
дыр  вя бунунла бюйцк ифтихар 
дуйур

Чыхышларын давамы ола-
раг, мяктябин  ана дили вя 
ядябиййат мцяллими Пянащ 
Эцлмящяммядов юз фикирля-
рийля бюлцшдц:

«Низами, Фцзули, Няси-
ми, Вурьунун, Йагубун сюз 
чешмясиндян гайнагланан 
ядябиййатымыз, милли-мя-
няви дяйярляримиз-щяр бир 
азярбайжанлы цчцн гцрур мян-
бяйи олдуьуну гейд етди. Биз 
дя бу зянэин ирси, сюзсцз 
ки, эяляжяк нясилляр цчцн 
горумалы, щям дя инкишаф 
едяряк онлара чатдырмалый-
ыг. Шаэирдляримизин доьма 
дилимизя вя ядябиййатымыза  
олан севэиси  щамымызы дя-
риндян  севиндирир»,-дейяряк, 
юз сюзцнц битирди. 

Тядбирин сонунда миннят-
дарлыьыны билдирян Максим 
Султанов гейд етди ки, бу эцн 
кечирилян тядбир Щяр бири-
мизи  щеч олмаса бир анлыьа 
башга бир алямя- поезийа аля-
миня  апарды вя биз юзцмцзц 
мящдуд вахт чярчивясиндя дя 
олса ади щяйат сыхынтыла-
рындан кянарда щисс етдик. 
Гой бу жцр сяйащятляримиз чох 
олсун.

Тяснифим, муьамым 
щям дя сеэащым,

Кечмишим, бу эцнцм, 
нурлу сабащым,

Дястяйим, диряйим, 
дейим, пянащым-

Мяним юз дилимдир- 
азяри дилим.

Башы дик, щеч заман 
йенилмяз зирвям,

Яжаиб жащаным, ясла 
хязиням,

Дилимя йарашыг, 
гялбимя мялщям, 

Мяним юз дилимдир- 
азяри дилим.

Эялин щяр биримиз доьма 
дилимизи севяк, ясрлярдян 
бизляря яманят олан мядя-
ниййятимизи, яняняляримизи 
горуйаг, йашадаг вя эяляжяк 
нясилляря чатдыраг.

Севиля Эцлмящяммядова

Даьыстанын мядяниййяти 
вя дилляри эцнц
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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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Аэентлийин щямсющ-
бятинин сюзляриня 
эюря октйабр айынын 

30-дан нойабр айынын 2-дяк 
Хучни кяндиндяки «Шялаля» 
мещманхана комплексинин 
базасы ясасында «Табасаран 
2020» турист эянжляр форуму 
кечириляжякдир. 

Тядбирдян ясас мягсяд 
Табасаран районунун соси-
ал-игтисади инкишафына 
йюнялдилмиш лайищя вя про-
грамларын бирэя ишляниб 
щазырланмасы вя щяйата ке-
чирилмяси просесиня фяал 

эянжлярин интеграсийасыдыр. 
Бизим эянжляримиз еляжя дя, 
мцхтялиф вя мараглы лайищя-
лярин щяйата кечирилмясиндя 
фяал иштиракыны давам ет-
дирмялидирляр.

«Йыьынжаьын эедишатында 
тяшкилати мясяляляр вя гар-

шыдакы форумун програмы 
мцзакиря едилмишдир. 

Иштиракчылары тяхми-
ни план тядбирляри иля та-
ныш етмишляр. Форумда 
иштирак етмяйя 240 сифариш 
верилмишдир. Онун програ-
мында тящсил семинарлары-
нын, тренинглярин, «дяйирми 
стол»ларын, елм хадимля-
ринин, експертлярин, али 
мяктяблярин мцяллимляри-
нин иштиракы иля мцяййян 
истигамятляр цзря (туризм 
вя юлкяшцнаслыг, эянжляр 
бирликляри) практики тядбир-

лярин кечирилмяси нязярдя 
тутулмушдур. Бундан башга 
мядяни-истиращят тядбирля-
ри, районун эюрмяли йерляри 
иля танышлыг мягсядиля 
турист эязинтиляри тяшкил 
олунажагдыр»,-дейя мятбуат 
мяркязиндя гейд етмишляр.

Фе с т и в а л д а  Д а ь ы -
станда, Дярбянддя 
йашайан Азярбайжан, 

Табасаран, лязэи вя дарэин 
халгларынын мядяниййяти тям-
сил едилди. Бу мцнасибятля 
«Дярбянд шящяри» шящяр да-
ирясинин мядяниййят шюбяси-
нин ряиси Диларя  Султанова, 
Дярбянд шящяр мяркязляш-
дирилмиш китабхана систе-
минин директору, «Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
мядяниййят ишчиси» Диана 

Щафизовна вя адлары чякилян 
халгларын нцмайяндяляри, 
шаирляр, Русийа вя Азярбай-
жан Йазычылар Бирлийинин 
цзвц няьмякар-шаиря Зейняб 
Дярбяндли, «ДР-нын ямякдар 
мядяниййят ишчиси» Лязэи Дюв-
лят Мусигили Драм Театрынын 
ишчиси Еминат Заирбяйова, 
Табасаран шаири Шцшяханум 
Кяримова мцнсифляр щеййяти 
олараг фестивалда фяал иш-
тирак етмишляр. 

Фестивал цч эцн ярзиндя 
Дярбяндин айры-айры али мяк-
тябляриндя-  Игтисадиййат вя 
Щцгуг коллежиндя, Азярбайжан 
Дювлят Игтисад Университе-
тинин Дярбянд филалында, 
Дярбянд шящяр Дямирйол 
колежи вя Дярбянд тибб коле-
жиндя кечирилди. Бу дюрд тящ-
сил ожаьынын тялябяляринин 
щазырладыьы бир-бириндян 
эюзял ифалар мцнсифляр 
щеййяти тяряфиндян чох эюзял 
гаршыланды. 

 Щяр мяктябин юзцнямяхсус 
чыхышлары олду, щяр халгын 
милли дяйяри тяблиь олунду. 

Мащнылар, шеирляр, рягсляр, 
бир сюзля, Даьыстан халгла-
рынын милли рущ байрамы 
иди. Щяр миллятин дилиндя юз 
мащнысы, шеири вя эюзял тя-
амлы мятбяхи нцмайиш олунду. 
Игтисад коллежинин тялябяля-
риндян ибарят «Нарын гала» 
рягс ансамблы щяр миллятин 
рягсини истедадлы шякилдя 
нцмайиш етдиляр. 

Азярбайжан, лязэи, Таба-
саран вя дарэин рягсляри 
рянэарянэлийи иля сящняни 

бязямишди. Йухарыда адлары 
чякилян халгларын мятбяхи 
иля йанашы, Азярбайжан Дюв-
лят Игтисад Университетиндя 
тящсил алан алтайлы тялябя-
нин Алтай мятбяхини тямсил 
етмяси бу фестивала башга 
бир эюзялик гатмышды. 

Дямирйол коллежиндя йеня 
дя бцтцн миллятлярин мядя-
ниййяти нцмайиш олунду. Бу 
коллеждя мцнсифляр Азяр-
байжан «Сямяни» рягсини вя 
Азярбайжан мащнысыны даща 
чох бяйяндиляр. 

Тибб коллежинин мющтяшям 
чыхышлары, щяр миллятин 
милли дяйярини жанландыран 
сящняжикляри, бир мащнынын 
5 дилдя сясляндирилмяси, 
колежин тялябяляринин ща-
зырладыьы хор копелласы 
сюзсцз ки, щяр кяси щейран 
етди. Мяктябин мцяллими 
Зарема Сираъутдиновна вя 
Дашдибяй Исмайылов тядбири 
юзляриня мяхсус бажарыгла, 
йцксяк сявиййядя щазырламыш 
вя тяшкил етмишдиляр                                                                
    А.МяММядовА

ДИЛИМИЗ СЯРВЯТИМИЗДИР 

Улу бабаларымызын 
дили мящв олмамалыдыр

Октйабрын 20,21,22-дя ЙУНЕСКО-нун мядяни ирс сийащы-
сына дахил олан гядим Дярбянддя «Улу бабаларымызын 
дили мящв олмамалыдыр» девизи алтында Даьыстан хал-
гларынын милли мядяниййятини вя мятбяхини тямсил едян 
фестивал кечирилди. 

ТАБАСАРАН ХЯБЯРЛЯРИ

«Табасаран-2020» 
форумуна щазырлыг

   Район мцдириййятинин мятбуат хидмятиндян информасийа 
аэентлийиня верилмиш мялуматда дейилир ки, бялядиййя-
нин башчысы Мящяммяд Гурбанов бир аз яввял «Табаса-
ран-2020» эянжляр форумуна щазырлыг вя кечирилмяси 
цзря тяшкилат комитясинин йыьынжаьыны кечирмишдир.

АБШ –ын Мичиган штатын-
да йашайан гадынын цнванына 
100 ил яввял эюндярилян почт 
ачыгчасы дахил олуб.

30 йашлы Бриттани Кич она 
цнванланан почт баьламасы-
нын ичиндян кющня ачыгча 
тапдыьына чох тяяжжцбляниб.

О, яввял ачыгчайа чох ящя-
миййят вярмяйиб. Йалныз бир 
мцддят сонра гадын ачыгча-
нын цзяриндяки 29 октйабр 
1920-жи ил тарихли почт мар-
касына диггят йетириб.

Ачыгча Флосс Бердъесс 
тяряфиндян Рой Маккун адлы 
шяхся цнванланыб. Ачыгча 
Щеллоуин байрамы мцнасибяти 
иля щазырланыб, онун цзя-
риндя гара пишик, газ, байгуш 
вя ял аьажы тутмуш гадынын 
тясвирляри вар.

Бриттани Кич ачыгчанын 
фотосуну сосиал шябякялярдя 
йерляшдиряряк орада адлары 
гейд олунан шяхслярин гощум-
ларыны тапыб мяктубу онлара 
тящвил вермяйи дцшцнцр.

100 ил яввял цнванланан 
ачыгча тапылыб


