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Йыьынжагда ДР Щюкумя-
тинин Сядри Артйом 
Здунов, ДР башчысы 

вя Щюкумяти Мцдириййятинин 
рящбяри Владимир Иванов, ДР 
Щюкумятинин витсе-назирляри, 
ДР-ин ижра щакимиййяти орган-
ларынын башчылары, сярмайя 
лайищяляринин тяшяббцскар-
лары иштирак етмишляр.

ДР башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Шура-
нын йыьынжаьыны ачараг гейд 
етмишдир ки, республикада 
сярмайя сийасяти вя ялвериш-
ли иглим шяраити иля баьлы 
мясяляляр реэионал щаки-
миййят органларынын эяляжяк 
ишинин важиб критерийасыдыр.

 Реэион башчысынын сюз-
ляриня эюря Даьыстан сярмайя 
цчцн мараглы реэиондур вя 
онун жоьрафи шяраитляри 
сярмайя иглиминя ялверишли 

тясир эюстярмялидир.
«Бу сащядя чох шей практики 

дяйишикликляри тяляб едир. 
Сярмайялярин жялб едилмя-
си приоритет истигамятдир. 
Бу иш системли характер 
дашымалыдыр. Бир нечя ил 
габаьа там дяйярли инкишаф 
стратеэийасы важибдир, анжаг 
практикада щялялик бунлар 
эюрцнмцр»,-дейя Меликов вур-
ьуламышдыр.

Сонра йыьынжаг иштирак-
чылары Даьыстан Республи-
касынын сащибкарлыг вя сяр-
майяляр цзря аэентлийин фя-
алиййятини тящлил етмишляр. 
Идарянин башчысы Камил 
Мящяммядовун вердийи мялу-
мата эюря республиканын сяр-
майя стратеэийасынын ишляниб 
щазырланмасы вя тясдиг едил-
мяси, онун мярщяля-мярщяля 
щяйата кечирилмяси бу исти-

гамятдя биринжи дяряжяли вя-
зифядир. Чыхыш едянин сюз-
ляриня эюря йениляшдирилян 
енерэетика, туризм вя логистик 
няглиййат комплекси стратеэий-
анын приоритетляридир. 

Йыьынжаьын эедишатында 
Шуранын цзвляри цч сярмайя 
лайищясинин дястяклянмяси-
нин мягсядяуйьунлуьуну нязяр-
дян кечирмишляр. Онлардан 
биринжиси Самур чайынын 
голларында еколоъи техно-
лоэийалар истифадя етмякля, 
2024-жц илядяк истифадясиз 
планлашдырылмыш кичик 
типли щидростансийаларын 
тикинтисинин лайищяси презен-
тасийа олунду. Бу щидростан-
сийаларын тикилиб истифадяйя 
верилмяси стабил енеръи 
тяжщизатынын тямин едилмя-
синя, шябякялярдя енеръи 
иткиляринин азалдылмасына 
вя даь яразиляринин сосиал-
игтисади инкишафынын сти-
муллашдырылмасына кюмяк 
эюстяряжякдир. Лайищянин 
цмуми дяйяри 1 милйард рубл 
тяшкил едир. Щямин лайищянин 
щяйата кечирилмясиндя тикин-
тинин эедишатында 60 вя онун 
истифадяйя верилмяси мярщя-
лясиндя 25 иш йеринин йара-
дылмасы планлашдырылыр.

Даьыстан Республикасы-
нын бирляшдирилмиш бцджя-
синя илдя 60 милйон рублдан 
артыг верэи вя юдянишлярин 
дахил олмасы нязярдя тутул-
мушдур.

Мцзакирялярин йекунла-
рына эюря Шура онун щяйата 
кечирилмясинин бцтцн аспект-
ляринин ахырадяк ятрафлы 

Сярмайя иглими
 йахшылашдырылмалыдыр
Нойабрын 2-дя Даьыстан Республикасынын башчысы 

вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов ВКС реъи-
миндя ДР башчысы йанында Шуранын сярмайя иглиминин 
йахшылашдырылмасы цзря йыьынжаьыны кечирмишдир.

ишлянмяси шяртиля бу лайи-
щяни дястяклямишдир.

Икинжи «ПРОМ-РИС» дцйц 
истещсалы вя емалы цзря 
Мяркязин йарадылмасы лайи-
щясинин йарадылмасынын 
тяшяббцскары «НИВА» ММЖ-
синя сатыша чыхарылма-
дан торпаг сащясинин ижрайя 
верилмясинин мягсядйюнлц 
олмасы щаггында мясяляйя 
бахылмышдыр. Щямин лайищя-
нин щазырда фяалиййятдя олан 
истещсалын эенишляндирил-
мясини вя биринжи мярщялядя 
якин сащяляринин 3500 щек-
тардан 4600 щектара гядяр ар-
тырылмасыны нязярдя тутур. 
Мелиорасийа сащяляри нязяря 
алынмагла, якин йерляринин 
артырылмасына тялябат 3 мин 
щектар тяшкил едир. Лайищянин 
дяйяри 650 мин рублдан артыг 
тяшкил едир. Щямин лайищянин 
щяйата кечирилмясинин бирин-
жи мярщяляси чярчивясиндя 34 
йени иш йеринин йарадылмасы 
планлашдырылыр. Якин йер-
ляри сащяляри эенишлянди-
рилдикжя ялавя олараг, даща 
20 иш йери йарадылажагдыр. 
Шура бу лайищяни дястяклямяк 
гярарына эялмишдир.

Йыьынжаьын эедишатында 
маклатурадан тякрар ишлян-
миш крафт-каьызын вя мящ-
сулларын истещсалы цзря 
лайищянин тяшяббцскарына 

сатыша чыхарылмадан торпаг 
сащясинин ижаряйя верилмяси-
ня бахылмышдыр.

Лайищянин щяйата кечи-
рилмяси цчцн Кумторкала 
районунун Тцбе кяндиндяки 
сянайе паркынын яразисин-
дя 10 щектар цмуми сащяси 
олан торпагларын алынмасы 
планлашдырылыр. Лайищянин 
цмуми дяйяри 300 милйон рубл-
дан артыгдыр. Онун щяйата 
кечирилмяси чярчивясиндя 
100-дян артыг иш йеринин йа-
радылмасы планлашдырылыр. 
Бцджяйя дахил олан верэи вя 
юдянишлярин щяжми 222-жи 
илдя 14 милйон рублдан артыг, 
2023-жц илдян 36 милйон рубл-
дан артыг, сонракы иллярдя 
ися 54 милйона гядяр тяшкил 
едяжякдир. Шура бу лайищя 
цзря мцсбят гярар гябул ет-
мишдир.

«Бу эцн Шура бюйцк йох, анжаг 
локал лайищяляри нязярдян 
кечирмишдир. Лакин сянайе-
нин, кянд тясяррцфатынын, 
республиканын енеръи ком-
плексинин локал инкишафына 
сярмайядар кими чыхыш етмяйя 
щазыр олан даща ири ширкят-
лярин жялб едилмяси мцвафиг 
ялверишли сярмайяляр иглими 
йарадыр»,-дейя Серэей Меликов 
чыхышыны йекунлашдырмыш-
дыр.

Дағыстанын рәһбәри вәзифәсини 
мүвәггәти иҹра едән Серҝеј 
Меликов өтән һәфтәнин ҹүмә 

ҝүнү Русијанын UFC   чемпиону Һәбиб 
Нурмәһәммәдовла ҝөрүшдү...

 О, илк нөвбәдә  чемпиона атасынын 
өлүмү илә әлагәдар башсағлығы верди 
вә ҝөркәмли Дағыстан идманчысыны 
(UFC)  254 турнириндә америкалы Ҹастин 
Ҝетжи үзәриндә газандығы инамлы гәләбә 
мүнасибәтилә тәбрик етди. ДР башчысы 
вәзифәсини иҹра едән дөјүш һаггында 
тәәссүратларыны бөлүшәрәк гејд етди: “Бу 
дөјүшдә мәнә ән чох тәсир едән Һәбибин 
гәләбәни кимә һәср етдијини вә анасынын 
сөзләринин онун үчүн неҹә әзиз олдуғуну 
данышдыгын сон дәгигәләр олду. Бир 

даһа атанызын вәфаты илә әлагәдар сизә 
башсағлығы веририк. Дүшүнүрәм ки, әла 
мәшгчи олуб, чүнки онун сајәсиндә инди 
һәгигәтән бөјүк чемпионумуз вар. Чох 
јахшы бир мүәллим вә јалныз идманчыла-
рын дејил, Дағыстанда вә онун хариҹиндә 
бир чох инсанын фәхр едә биләҹәји инсан 
иди. 

Гәләбәнин триумфу, Серҝеј Меликовун 
гејд етдији кими, Дағыстан үчүн милли 
гәләбә олду. “Бу гәләбә әлбәјаха дөјүш 
сәнәтини севән, бүтүн гәләбәләриниздә 
ҝөстәрилән ҹәсарәтә, нәҹиблијә һөрмәт 
едән вә һәмјерлимиз олан һәр бир инсан 
үчүн бөјүк бир севинҹ олду. Һәбиб, сән 
јалныз сојадын вә аиләнин дејил, бүтүн 
Дағыстанын шәхсијјәтисән. Буна ҝөрә 

бүтүн Дағыстан гәләбәниздән севинди. 
Бунун архасында бөјүк бир физики әмәјин 
олдуғуну баша дүшүрәм вә «Өзүнүзү фәтһ 
един вә јенилмәз олаҹагсыныз» ифадәсинә 
там ујғун ҝәлдијини дүшүнүрәм. Сизи 
сәмими гәлбдән тәбрик едирәм, Дағыстана 
вә өлкәмизә бејнәлхалг сәвијјәдә чох 
ваҹиб олан бир гәләбә ҝәтирдијиниз үчүн 
тәшәккүр едирәм ”деди. 

UFC чемпиону она үнванланан сәмими 
сөзләрә ҝөрә тәшәккүр едәрәк деди: 

“Әслиндә бу дөјүш башгаларындан фәргли 
иди, сенсасијалар да көкүндән фәргли иди. 
Һәр шеј фәргли иди, атасыз ... Онун башы-
на ҝәләнләрдән дәрһал сонра мәнә дөјүш 
тәклиф олунду. Ја имтина етмәк, ја да сон 
дөјүшү апармаг лазым иди. Ҝеҹ-тез елә вахт 

ҝәләҹәк ки, бу идман нөвүндән ајрылмаг 
лазым олаҹаг - 32-дә јохса 34-дә, 35-дә. Бу 
мәним үчүн чох чәтин бир гәрар иди, чүнки 
буну өмрүм боју едирәм. Ҝәлин давам 
едәк. Билирәм ки, Дағыстанда, Русијада 
вә дүнјада чохлары мәнә дәстәк олду. 
Ҹидди зәдәләр алдым, сентјабр ајынын 
орталарында 5 ҝүн реанимасијада олдум, 
сонра гајытдым вә бир һәфтәдән сонра 
мәшг етмәјә башладым. Гәләбә һаггында 
дедијиниз сөзләр доғрудур. Чүнки инсан 
психоложи ҹәһәтдән дағылмырса, ону 
физики ҹәһәтдән парчаламаг чәтиндир. 
Бүтүн чәтинликләр мәнә әлавә ҝүҹ верди 
вә бу ҝүҹүн тәркиб һиссәләриндән бири 

МИЛЛИ ГӘЛӘБӘ

Серҝеј Меликов Һәбиб Нурмәһәммәдовла ҝөрүшдү
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«Партладылмыш ҹәһәннәм” 
поетик композисијасы театрын 
јарадыҹы коллективи тәрәфиндән 
(Гурулушчу режиссор Ҹәмилә 
Мирзојева- Дағыстан Дөвләт 
Университетинин Мәдәнијјәт 
факүлтәсинин баш мүәллими, ре-
жиссор-педагог Изумруд Әлијева, 

“Дағыстан Республикасынын 
әмәкдар мәдәнијјәт ишчиси”, до-
сент) Дағыстан Дөвләт Универси-
тетинин мәдәнијјәт факүлтәсинин 
актјор шөбәси илә бирликдә 
јарадылды. 

Тәгдиматда Дағыстан Респу-
бликасынын мәдәнијјәт нази-
ри Зарема Бутајева, Дағыстан 
Республикасы  мемарлыг вә 
шәһәрсалма Комитәсинин сәдри 
Незир Һүсејнов, Дағыстан Ре-
спубликасынын милли сијасәт 
вә дини ишләр назири Енрик 
Мүслүмов, Дағыстан Гадын-
лар Иттифагынын сәдри Ин-

тизар Мамутајева, “Киргу”нун 
б а ш  д и р е кто ру  Ә һ м ә д ә л и 
Муртазәлијев, шәһәрин јарадыҹы  
зијалылары шаирәнин јахынлары 
вә доғмалары иштирак етмишләр.

“Алман  дүшәрҝәләриндә 
өлдүрүләнләрин хатирәсинә” - 
бу сөзләр поеманын епиграфы-
на дахил едилмишдир. Поетик  
әсәр 1945-ҹи илдә Буһенвалдакы  
һәрби әсирләрин гијамына һәср 
олунмушдур вә Фазу Әлијеванын 

“өлүм дүшәрҝәләри” – Освен-
циманы, Буһенвалы зијарәт 
етмәсиндән вә бурада онун 
кечирдији  дәһшәтдән, сарсын-
ты вә шок вәзијјәтиндән сонра 
јазылмышдыр.

Композисијанын гурулушунда 
Дағыстан Дөвләт Университе-
тинин мәдәнијјәт факүлтәсинин 
актјор шөбәсинин тәләбәләри вә 
мәзунлары иштирак етмишләр.

дә чох инсанын мәним үчүн азар-
кешлик етмәси иди. Онлара чох 
тәшәккүр едирәм. Гәләбәләримин 

бизим халгымыза позитив енержи 
вермәси мәни чох һәвәсләндирир.

Дағыстан Республикасынын 
бәдән тәрбијәси вә идман на-
зири Магомед Магомедов да өз 
нөвбәсиндә ҝөстәрилән диггәтә 
ҝөрә республика рәһбәринә 
миннәтдарлығыны билдирди 
вә Сумади рајонунун Силди 
кәндиндә  идман тәлимләри 
Мәркәзинин тикинтисинә шәхсән 
нәзарәт етмәсини хаһиш етди.

Серҝеј Меликов бу мәсәләни 
т ә к ҹ ә  Н у рм ә һ ә м м ә д о вл а р 
аиләсинә һөрмәт әламәти олараг 
дејил, һәм дә објектин бөјүк со-
сиал әһәмијјәтини нәзәрә алараг 

шәхси нәзарәтинә ҝөтүрәҹәјинә 
сөз верди: “Бу гәрар идманын 
инкишафына вә јүксәк дағ 
кәндләриндән олан ушаглара 
фајда ҝәтирәҹәкдир. Бир һәфтә 
әрзиндә бүтүн сәнәдләрлә мәшғул 
олаҹағам вә лазыми тапшыры-
гларымы верәҹәјәм. Сизә сөз 
верирәм ки, бу тапшырығын 
иҹрасыны шәхси нәзарәтимә 
ҝөтүрәҹәјәм. 
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МӘҺӘММӘД ПЕЈҒӘМБӘР (ӘС) АЛЛАҺЫН ЕЛЧИСИДИР

ДЯРМАНЛАРЫН ИДХАЛЫ ЙАХШЫЛАШАЖАГСерҝеј Меликов Һәбиб 
Нурмәһәммәдовла ҝөрүшдү

Дағыстанын поезија 
театрында композисија 

тәгдим олунду
Поезија Театрында Дағыстанын халг шаирәси Фазу Әлијеванын 

«Красные жаворонки” поемасы әсасында һазырланмыш “Парт-
ладылмыш ҹәһәннәм” композисијасынын тәгдиматы нүмајиш 
олунду. 

Бу барәдә хәбәр аҝентлијинә реҝионун Мәдәнијјәт Назирлијинин 
мәтбуат хидмәтиндән мәлумат верилиб. 

«Щюкумят сядри Михаил 
Мишустин дярман препа-
ратларынын щярякятинин 
мониторинэинин системи иля 
иш гайдасыны асанлашдыран 
гярар имзаланмышдыр. Дяр-
манлара тялябатын артмасы 
вя епидемиолоъи вязиййяти 
нязяря алараг садяляшдирил-
миш иш гайдасы сащянин бцтцн 
иштиракчыларынын там ща-
зыр олмасына гядяр фяалиййят 
эюстяряжякдир»-дейя мялу-
матда билдирилир. Системин 
садяляшдирилдийиндян сонра 
аптекляр вя тибби мцясси-
сяляр онлара дахил олан 
дярман препаратлары щаг-
гында мялумат верилдикдян 
сонра кассалар васитясиля 
дювриййядян чыхарылажагдыр. 
Гябулун уьурлу гейдиййатдан 
кечирилдийи щаггында систем-
дян тясдиг эюзлямяк лазым 
эялмир. 2021-жи илин ийул 
айынын 1-дяк дярманларын 
Русийайа эятирилмяси вя юлкя 
ичярисиндя дювриййясинин 

эери эютцрцлмясинин садя-
ляшдирилмиш механизмляри 
ялавя олараг ишя салыныр. 
Дювриййя вахты иштиракчылар 
дярманлары эюндярянлярдян 
онларын гябул едилмясинин 
тящлилини эюзлямяйя мяжбур 
дейил вя сярбяст олараг ще-
саба кечириряк дярманларла 
сонракы щярякятляри едя 
билярляр. 

Харижи идхалчылар дяр-
манлары Русийайа эятиряркян 
онлары сахлайанлардан вя 
гейдиййат вясигяси сащибля-
риндян препаратларын эяти-
рилмясинин тядгинини эюзляйя 
дя билярляр. Бу мялуматлар 
препаратларын кодуну вя 
иштиракчынын мялуматла-
рынын системли йохланмасы 
иля автоматик тясдиг олуна-
жагдыр. Бу, бцтцн иштирак-
чылар цчцн препаратларла 
ямялиййатларын сцрятини она 
эюря артыражагдыр ки, дярман 
эюндярянляр тяряфиндян эе-
жикдирмялярин асылы олма-

сыны азалдажагдыр. Беля ки, 
2021-жи илин феврал айынын 
1-дяк ялавя садяляшмяляр 
ишя салыныр: истещсалчы-
лар препаратлара кодлар 
гоймалы, аптекляр онлары 
кассада сканлашдырмалыдыр, 
Малын щярякяти цзрядя бцтцн 
ямялиййатлар (идхал заманы 
юлкя ичярисиндя) йцнэцлляш-
дирилир.

Иштиракчылар цчцн систе-
мя мялумат верилмяси цзря 
вязифя там щяжмдя сахла-
нылыр, анжаг иштиракчы 15 
дягигя ярзиндя мялуматларын 
ишлянмяси щаггында систем-
дян мцсбят жаваб алмаса, 
препаратларла сонракы ямя-
лиййаты апармаг щцгугу вардыр. 
Ейни заманда бу иштиракчы-
лара системин тятбигинин 
сонракы мярщяляляриня даща 
кейфиййятли щазырлашмаьа, вя 
эяляжякдя иш вахты чятинли-
клярин истисна едилмяси цчцн 
имкан веряжяк. Щюкумятин 
гярары 2020-жи илин 1 ийулун-
дан дярманларла бцтцн щяря-
кятляря, 12 йцксяк мясряфли 
нозологийалар категорийасына 
дахил олан дярманлар истис-
на едилмякля шамил олунур.

Дярман препаратларынын 
мониторинэи кечирилмишдир

Щяфтянин икинжи эцнц Щюкумятин мятбуат хидмятинин 
вердийи мялумата эюря Русийа Федерасийасы Щюкумятинин 
баш назири Михаил Мишустинин имзаладыьы гярара эюря 
дярман препаратлары щярякятляринин мониторинэинин 
системи иля иш гайдасы асанлашдырылыр.

Биз дә бу  мөһтәшәм 
ҝүнә-бәшәријјәтин сон 
Пејғәмбәри  Мәһәммәд 

әлејһисәламын доғум ҝүнүнә һәср 
олунмуш тәнтәнәли тәдбирләрин 
шаһиди олмаг үчүн һәмин јерә 
тәләсдик. 

Крупскаја күчәсиндә шәнлик-
ләр тәшкил едилмишди. Бир-
биринин ардынҹа гурулан чадыр-
ларын гаршысындакы масаларын 
үзәринә  мүхтәлиф ширнијјатлар, 
ушаглар үчүн ширәләр вә дадлы-
әтирли мејвәләрлә јанашы,  
әввәлҹәдән мәһз бу бајрам үчүн 
сифариш едиләрәк биширил-
миш сәмәниләр, јухаларын ичинә 
гојулмуш һалва вә башга тәамлар 
да  дүзүлмүшдү.

Тәдбирин тәшкил едилмәсин-
дән әввәлҹәдән хәбәрдар оланлары 
вә јахуд тәсадүфи олараг бурадан 
кечәнләри ләзиз тәамлара гонаг 
едирдиләр. Ора  ҝетдијимиз заман 
артыг оҹаглар галанмыш, мис газан-
ларда биширилән вә дәмә гојулан  
ашын әтри әтрафа јајылмышды. 

Ири самоварларда гајнадылараг  
дәмләнмиш пүррәнҝи чај,  јемәкләр, 
һәтта баша өртмәк үчүн рәнҝарәнҝ 
өрпәјләр дә пајланыр, нашидләр 
охунурду. Бөјүк әлиачыглыгла 
һамыны јемәјә дәвәт едирдиләр. 
Боллуг, фираванлыг адама хош 
тәсир бағышлајырды. Топлашан-
ларын  үзүндән севинҹ, тәбәссүм 
јағырды. Онлар Пејғәмбәрин руһуна 
салават чевирир, дуа едирдиләр 

Тәдбир дүнјанын ән гәдим 

дини оҹагларындан бири олан 
Ҹүмә мәсҹиди вә шәһәрин јухары 
һиссәсиндәки бүтүн дини вә 
иҹтимаи тәшкилатлар тәрәфиндән 
тәшкил едилмишди.

Тәдбирдә һәр заман Дәрбәндин 
иҹтимаи ишләриндә фәал иш-
тирак едәрәк, ҹамаатын ичиндә 
олан “Дәрбәнд шәһәри” шәһәр 
даирәсинин башчысы Хизри Аба-
каров дәрбәндлиләрин аиләләринә 
ҹан сағлығы, әмин-аманлыг вә 
фираванлыг диләмиш, топла-
шанлары бајрам мүнасибәтилә 
тәбрик едәрәк демишдир: “Бүтүн 
Дәрбәнд мүсәлманларыны Һәзрәти 
Мәһәммәдин (әс) мөвлуду ҝүнү 

мүнасибәтилә үрәкдән тәбрик 
едирәм. Әминәм ки, Һәзрәт 
Мәһәммәдин (әс) ҝетдији јолу тута-
раг мүсәлманлар дини әнәнәләрини 
артырмаға давам едәҹәк, гәдим 
шәһәримиздә хејирхаһлыг вә әдаләт, 
бејнәлхалг сүлһ вә һармонија идеал-
ларынын мөһкәмләнмәсинә төһфә 
верәҹәкләр. Дәрбәнд сакинләринә 

ҹансағлығы, фираванлыг вә бүтүн 
хејирхаһ, јахшы ишләрдә уғурлар 
диләјирәм ”. 

Тәдбирдә гијмәтли һәдијјәләрә 
саһиб олмаг үчүн лотереја да 
ојнанылмышдыр. Бир даһа бүтүн 
сүлһсевәр вә хејирхаһ инсанлары 
Мәһәммәд Пејғәмбәрин доғум ҝүнү 
мүнасибәтилә тәбрик едир, һамыја 
ҹан сағлығы, , рифаһ, бол рузи- 
бәрәкәт, әмин-аманлыг арзулајырыг.

Амалија Ағакишијева

Дәрбәнд шәһәриндә Мәһәммәд 
Пејғәмбәрин доғум ҝүнү  гејд олунду

Бу һәфтәнин чәршәнбә ҝүнү бир чох тарихи һадисәләрин 
бешији олан, артыг дүнјанын чох јериндә Дәмир гапы Дәрбәнд 
кими  танынан шәһәримизин јухары һиссәсиндә Пејғәмбәримизин 
шәрәфинә мөвлуд кечирилиб. 
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Нәһајәт, 1991-ҹи илдә  орта 
үмумтәһсил мәктәбини 
мүвәффәгијјәтлә баша 

вурдугдан  сонра сәнәдләрини 
Маһачгала шәһәриндәки Тибб 
мәктәбинә верди. Гәбул олундуғуну 
ешидәндә онун севинҹи јерә-ҝөјә 
сығмырды. Тибб мәктәбиндә 
мүәллимләрин фәал тәләбәсинә 
чеврилмишди. Онун тиббә аид 
нә варса-һәр шејлә марагланмасы, 
ону дүшүндүрән суаллара ҹаваб 
истәмәси мүәллимләри севинди-
рирди.

1994-ҹү илдә Рәсмијә әлиндә ди-
пломла Дәличобана дөндү 1997-ҹи 
илдә доғма кәнддә  шәфгәт баҹысы 
кими фәалијјәт ҝөстәрмәјә башлады.

2012-ҹи илдән Падар саһә 
хәстәханасынын ушаг шөбәсиндә 
чалышыр. Меһрибанлығы вә 
сәмимијјәти, баҹарығы вә ҹәлдлији 
илә һәм тибб коллективинин, һәм 
дә бу тибб мүәссисәсинә мүраҹиәт 
едәнләрин дәрин  рәғбәтини га-
занмышдыр. Дәличобан кәндиндә 
јашајыр вә  бир оғул анасыдыр.

Бу јахынларда онунла ҝөрүшдүк, 
чалышдығы хәстәхана вә шөбә 
һаггында гысаҹа олараг, бир нечә 
суала ҹаваб вермәји хаһиш етдик. 
Вахт мәһдудијјәтлијинә бахмајараг, 
мәмнунијјәтлә разылыг верди. 

- Хәстәхана 1978-ҹи илин јанвар 
ајындан бу ҝүнә гәдәр инсанла-
рын хидмәтиндәдир. Бурада ушаг, 
потолоҝија, терапија шөбәләри илә 
јанашы, үмуми шөбәләр дә вар. 
Хәстәхананын нәздиндә поликли-
ника да фәалијјәт ҝөстәрир вә бу-
рада терапевт, кордиолог, невролог, 
педиатр, ҝинеколог  кабинетләри, 
ајрыҹа лабораторија, електрокар-
диограмма, рентген кабинетләри дә 
ишләјир. Вахтилә хәстәханада бир 
чох адлы-санлы һәкимләр чалы-
шыблар. Бир чохлары бизим үчүн 
нүмунә олублар.  Онлардан бири 
дә “Дағыстанын әмәкдар һәкими”, 
мәрһум Әһмәдов Әһмәдҹан 
Һүсејнович иди. 

Һазырда ушаг шөбәсиндә  бир 
һәким, беш тибб баҹысы, дөрд 
санитар чалышыр. Хәстәханамыза 
Тәркәмә зонасынын  кәндләриндән 
мүраҹиәт едирләр. Биз онлары 
гәбул едир, ковидлә әлагәдар ола-
раг һәм ушагларда, һәм дә он-
лара гуллуг едән аналарда ко-
роновирус хәстәлијинин олуб-
олмадығыны ашкар етмәк үчүн 
лазыми анализләри ҝөтүрүрүк. 
Шүкүрләр олсун ки, һәләлик 
бизә мүраҹиәт едәнләрин арасын-
да бу хәстәлик ашкарланмајыб. 
Пасијентләримизин сағламлығы 
үчүн әлимиздән ҝәләни едирик, һеч 
бир гајғыны әсирҝәмирик. Онларын 
үзүндә тәбәссүм ҝөрдүкдә санки 
дүнјаны бизә бағышлајырлар.  Хәстә 
вә јахуд хәстәнин доғмаларынын 
үзүндәки тәбәссүм - биз тибб 
ишчиләри үчүн бундан ҝөзәл нә 
ола биләр?

-Рәсмијә ханым  билдијимизә 
ҝөрә оғлунуз  Әдаләтин дә  елә 
ушаглыгдан сизин јолунузу да-
вам етдирмәк арзусу олуб.

Рәсмијә ханым ҝүлүмсәјир, 
санки оғлу Әдаләт ҝөзүнүн 
гаршысындајмыш кими фәхрлә 
дејир:  -  Бәли, тиббә  марағы чох 
олдуғундан бу саһәни сечиб вә 
сәнәдләрини Нижниј Новгород 
шәһәриндәки Приволжск Тибб 
Университетинә вериб. Инди 
үчүнҹү курсдадыр, Аллаһ гојса, 
үч илдән сонра ҹан һәкими ихти-
сасына јијәләниб ҝери дөнәҹәк. 
Мән бир ана кими сәбирсизликлә 
о ҝүнү ҝөзләјирәм. Чох арзула-
рым вар Чүнки о, мәним үмидим, 
пәнаһым, ҝөзүмүн ағы- гарасы, 
бирҹә дәнәмдир. 

-Арзуларыныз чин олсун 
Иншааллаһ мурадыныза ча-
тарсыз. Тәки дүнјамыз сала-
мат, өвладларымыз гәдирбилән 
олсун. Үмүдварыг ки, оғлунуз 
Әдаләт  тәһсилини уғурла баша 
вураҹаг вә  ихтисасы үзрә инсан-
лара хидмәт ҝөстәрдији вахтда 
Һиппократ андына садиг галаҹаг, 
пасијентләрини касыба-варлыја 

бөлмәјәҹәк, адына лајиг һәрәкәт 
едәҹәк. Ахы, онун адынын 
мәнасы да әдаләтли, инсафлы, 
дүзҝүн  демәкдир.

Сиз дә пандемија дөврүндә 
“Гырмызы зона”да ишләјән  
көнүллүләрдән бири олмусуз. 
Хаһиш едирәм бу барәдә бизә 
мәлумат верәсиз.

-Ҝетсин о ҝүнләр, бир дә 
гајытмасын һамы ваһимә ичиндә 
иди. Тәркәмә маһалында һәмин 
дөврдә чох инсан пандемијанын 
гурбаны олду. Үрәји инсанла-
ра көмәк һисси илә дөјүнәнләр  
көнүллү олараг, демәк олар ки, өз 
һәјатларыны тәһлүкә алтына гојараг 

“Гырмызы зона”да ишләмәјә гәрар 
вердиләр. Чох ҝәрҝин вәзијјәтлә 
үзләшмишдик. Хәстәләрин чоху 
горхурду, бәзиләри әсәб бөһраны 
әрәфәсиндә идиләр. Бүтүн бунла-
ры- һәјат үчүн әзрајылла чарпышан 
пасијентләри вә һәкимләри ҝөрмәк 
чәтин бир ишдир, чох кәдәрлидир 
вә мәнәви ҹәһәтдән ағырдыр. 
Ејни заманда бизим өзүмүз дә  
јолуха биләрдик. Анҹаг бәзән өз 

тәһлүкәсизлијимизи дүшүнмәјә 
вахтымыз јохдур, дејә Рәсмијә 
ханым әлавә едир.-Хәстәләрә 
бахмалыјыг.  Хәстә  ахыны 
сәбәбиндән һәкимләр истираһәтсиз 
чалышырдылар. Нөвбәнин со-
нунда горујуҹу костјумларымызы 
чыхардығымызда бүтүн палтар-
ларымызын тәрлә исландығыны 
ҝөрүрдүк. Горујуҹу маскалар 
дәријә чох јахын олдуғу үчүн 
үздә, алнда, бурун вә бојунда 
дәрин изләр галырды. Анҹаг буна 
бахмајараг, бүтүн чәтинликләрин 
өһдәсиндән баҹарыгла ҝәлирдик.  
КОВИД-19 пандемијасы бүтүн 
сағламлыг мәнбәләринин сәфәрбәр 
едилмәсини тәләб едән клиник прак-
тикада әһәмијјәтли дәјишикликләр 
етмишдир. Бир чох хәстәханалар 
коронавирус инфексијасы олан 
хәстәләри гәбул етмәк үчүн јенидән 
гурулду. Һәким-пулмонологлар 
һәмкарларынын - јалныз тәлим 
заманы дејил, һәм дә практик ишдә 
көмәјинә ҝәлдиләр. Диҝәр ихтисас-
лардан олан һәмкарлар јолухуҹу 
хәстәликләр мүтәхәссисләри, пул-
монологларын, анестезиологларын 
јанында дајандылар. Клиникаларда 
чалышанлар  бу дәһшәтли епидемија 
барәдә әлдә етдикләри јени билик вә 
баҹарыгларыны бөлүшдүрүр, бир-
биринин көмәјинә тәләсирдиләр.   
Һәкимләрин вә тибб баҹыларынын 
үзүндән јорғунлуг јағырды.

 Падар хәстәханасынын кол-
лективи чијин-чијинә, ҝеҹә-ҝүндүз 
јорулмаг билмәдән чалышырды. 
Госпиталын мүдири Руслан  Се-
фербулатович Бебетов, баш һәким 
Индира Зијаутдиновна, бөјүк тибб 
баҹысы исә Албина Сурхајева иди. 

Јери ҝәлмишкән, ону да гејд 
едим ки, пандемија дөврүндә 
чәкдикләри ҝәрҝин зәһмәтә ҝөрә  

Мајсумова Индира Зијаутдиновна 
вә рајонун баш һәкими Абдулов 
Рәшид Чупанович   “ДР-ин әмәкдар 
һәкими” адына лајиг ҝөрүлмүшләр.

Хәстәхана  ишчиләринә 
интернетдәки садә инсанлардан  
миннәтдарлыг  месажлары ҝәлирди. 
Бу да бизә мәнәви ҹәһәтдән бөјүк 
дәстәк  иди. Мәнә елә ҝәлир ки, бу 
вирус һамымызы бирләшдирди 

- бахмајараг ки, инсанлар евдә 
карантиндә идиләр .

Мән Рәсмијә ханымын да-
нышдыгларыны тәсәввүрүмә 
ҝәтирир вә һәкимлик сәнәтинә 
вурғун олан инсанларын 
мәтинлији, дөзүмлүјү үрәјимдә 
гүрур һисси ојадырды. 

Аллаһ сизләри горусун еј 
мүгәддәс пешә саһибләри. Ар-
зум будур ки, сизә јардым үчүн 
узанан әлләр бош гајытмасын вә 
бүтүн дүнјаны ләрзәјә ҝәтирән 
коронавирус адлы  бу горхунҹ 
бәла, дәһшәтли азар тезликлә 
үстүмүздән чәкилсин!

Ајбәниз Ағакишијева

Пешәсинин вурғуну
Мәним бу ҝүнкү һәмсөһбәтим - Дәрбәнд рајонунун Тәркәмә 

зонасынын Дәличобан кәндиндә доғулуб боја-баша чатмыш, һал-
һазырда Падар саһә хәстәханасында тибб баҹысы вәзифәсиндә 
чалышан Ханмәһәммәдова Рәсмијә Пирмалијевнадыр. Һәлә лап 
кичик вахтларындан Рәсмијәнин бу сәнәтә һәвәси варды. Анасы 
Интизарын Дәрбәнддән онун үчүн алдығы балаҹа кукласыны 
чимиздирәр, санки хәстәјмиш кими она “ијнә вурар”, зоғал 
мүрәббәси илә чај “ичирдәрди”. Јеткинлик чағына чатдыгдан 
сонра да ушаглыгдан ону мүшајиәт едән бу һәвәс, бу и стәк ону 
раһат бурахмады, кәндинин адамларына јардым ҝөстәрмәк арзусу 
илә јашады.... О, деди: - Илк нювбядя гейд 

етмялийям ки, Дярбянд 
мцхтялиф тясяррцфат 

формаларында тярявяз, картоф, 
цзцм вя диэяр кянд тясяррцфа-
ты мящсуллары истещсал едян 
районлардан биридир. Щазырда 
районун агросянайе комплексиндя 
10 бялядиййя, 1 дювлят унитар 
мцяссисяси, 1 аксионер жямиййяти, 
24 кяндли- фермер тясяррцфаты, 
1 АСЖ вя 7 ММЖ, 1 колхоз, 2 КИК 
вя диэяр мцяссисяляр мювжуддур. 
Онларла йанашы, шяхси щяйятйаны 
сащялярдя чохлу кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары бежярилиб 
йерли базарлара чыхарылыр. Бу 
мящсулларын еколоъи жящятдян 
тямиз олмасы иля билаваситя 
мяшьул олан хидмятляр мювжуд-
дур. Советляр дюврцндя бцтцн 
бу мясяляляря кейфиййят цзря 
инспексийа идаряси, биткилярин 
мцщафизяси стансийасы тяряфин-
дян нязарят едилирди. Советляр-
дян сонракы дюврдя бу идаряляр 
ихтисара салынды, онларын 

явязиня бир-ики няфярдян иба-
рят хидмятляр йарадылды. Анжаг 
онларын имканлары гаршыйа 
гойулмуш вязифялярля мцнасиб 
дейилди. Хцсусиля дярман препа-
ратларындан истифадя едилмя-
синин ня жцр тяшкил олундуьуна 
нязарят етмяк асан дейилдир. 

Йери эялмишкян, ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, бу эцн сатыша 
чыхарылмыш минерал эцбряля-
рин, хястялик вя зийанверижиляря 
гаршы истифадя едилян препа-
ратларын кейфиййятиня зяманят 
верян дя йохдур. Бир сюзля, бу 
сащядя пороблемляр аз дейилдир. 
Бу мясялялярля цзляшян ис-
тещсалчылар вязиййятдян чыхыш 
йолу тапараг мящсул истещсалы 
иля мяшьул олмагдан чякинмир-
ляр. Район цзря ижарядарларын 
сайынын азалмамасы, буну яйани 
эюстярир.  Нятижядя илдян-иля 
мящсулдарлыг артараг, даща чох 
мящсул истещсал олунур.

Жари илдя районда 1000 тона 
йахын кялям, 330 тондан артыг 
хийар, 980 тон помидор, 450 тон 
чуьундур, 235 тон сарымсаг, 171 
тон бадымжан, 9450 тон бибяр, 
190 тон гырмызы турп (редиска), 
357 тон баш соьан истещсал едил-
мишдир.

Районда тахыл бежярилмя-
си сащясиндя проблемляр аз 
дейилдир.  Якин сащяляринин 
ясасян дямийя торпагларда йер-
ляшмяси бу сащянин эялирли 
олмасына янэялликляр тюрядир. 
Бир сюзля, пайызлыглар бежя-
рилмясиндя щава фактору чох 
мцщцм рол ойнайыр. Жари илдя 
щаваларын гураг кечмясиня эюря 
1851 щектардан 3110 тон тахыл 
эютцрцлмяси буну артыг дяряжядя 
сцбут едир. Бостан, картоф, мейвя 
вя эилямейвя мящсуллары йетиш-
дирилмясиндя ялдя едилмиш 
нятижяляр доьрудан да тягдиря-
лайигдир. Щямин мящсуллар цзря 
щяр щектардан мцвафиг олараг 

430,260,117 вя 140 сентнер мящ-
сул эютцрцлмцшдцр. Бу щямин са-
щялярин эялирли олдуьуна яйани 
сцбутдур.

Районда шяхси щяйятйаны са-
щялярдян вя ижаряйя эютцрцлмцш 
торпагларда мящсул истещсалы 
эюстярир ки, тясяррцфатчылыьын 
бу формасынын инкишафы даща 
перспективли вя хейирлидир. Буна 
эюря дя дювлят тяряфиндян он-
лара лазыми гайьы эюстярилярся, 
бу жцр важиб витаминли мящсул-
ларын йетишдирилмясиндя даща 
йцксяк нятижяляр ялдя етмяк олар. 

Илин ян мцщцм цзцм йыьымы 
кампанийасы артыг баша чат-
мышдыр. Бязи тясяррцфатларын 
цзцмчцляринин ялдя етдикляри 
нятижяляр эюстярир ки, бу сащя-
нин эетдикжя инкишаф етдирил-
мясиня истигамят эютцрцлмяси 
дювлят тяряфиндян лазыми тяд-
бирляр эюрцлмясиня бюйцк ещтийаж 
дуйулур. Щал-щазырда районда 
мювжуд олан 10 бялядиййя унитар 
мцяссисясиндя жямиси 8171 тон 

эцняш мейвяси истещсал олунмуш-
дур. Онун да 6200 тону Татлар 
агрофирмасынын пайына дцшцр. 

Цзцм йетишдирилмясиндя ли-
дерлик Н.Ялийев адына аксионер 
жямиййятдядир. Бурада 19350 
тон, икинжи йердя эедян «Цзцмчц» 
ММЖ-дя ися 16.164 тон мящсул 
йетишдирилмишдир. «ДКК СТ» 
ММЖ-дя вя ДЗИВ-2 ачыг сящмдар 
жямиййятиндя мцвафиг олараг щяр 
щектардан орта щесабла 71,5 вя 
110 сентнер мящсул йетишдирил-
мясиня наил олунмушдур.

Бу эцн тясяррцфатларын гар-
шылашдыьы ясас проблем емал 
мцяссисяляри тяряфиндян йара-
дылмыш янэялликлярдир. Демяк 
олар ки, онларын яксяриййяти 
тясяррцфатларда истещсал олун-
муш мящсулу алмагдан имтина 
етмишляр. Бунунла йанашы, кянд-
ли- фермер тясяррцфатларында 
йетишдирилмиш мящсул да гябул 
олунмур. Онларын иряли сцрдцйц 
ясас мящсулун кейфиййятинин аша-
ьы олмасы сябябидир. Бу мяся-
ляйя диэяр тяряфдян бахсаг, емал 
мцяссисяляринин сон иллярдя 
юзляри цчцн мящсул истещсал ет-
мясиня истигамят эютцрцлмясини 
йахшы эюрмяк олур. Буну мцсбят 
щал кими гиймятляндирмяк олар. 
Анжаг тясяррцфатлар беля бир 
шяраитдя ня етмялидирляр?

 Йухарыда эюстярилдийи кими 
щялялик бялядиййя унитар мцяс-
сисяляринин кейфиййятли мящсул 
истещсал етмяйя имканлары чох 
мящдуддур. Буна онларын малий-
йя имканлары чатмыр. Беля бир 
шяраитдя Республика Щюкумяти-
нин лазыми тядбирляр эюрмяси 
тяляб олунур. Сюз йох ки, «Русий-
ада цзцмчцлцк вя шярабчылыг 
щаггында» гябул едилмиш йени 
ганун бу мясялялярин лазыми 
сявиййядя щялл едилмясиня тякан 
веряжякдир.

Сющбяти гялямя алды:
 Кярим Кяримов

Кейфиййят юн пландадыр
Бу эцн агросянайе комплекси гаршысында дуран ясас вязифя 

юлкя вя харижи базарлара чыхармаг цчцн рягабят апара биляжяк 
мящсуллар истещсал етмякдир. Бу мящсуллар илк нювбядя еколоъи 
жязятдян тямиз, кейфиййятли вя стандартлара жаваб вермялидир.

Республикамызда тярявязчилик вя цзцмчцлцк мящсуллары 
истещсалы цзря лидер сайылан Дярбянд районунун мцхтялиф 
тясяррцфат формаларында бу тялябляря жаваб верян мящсул 
истещсал олунурму? Бу суалла мян район агросянайе комплекси 
идарясинин истещсалат шюбясинин ряиси Мящяммядряшад Гур-
банова мцражият етдим. 
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Сийаси мювгя вя вязифя 
сащибли шаир йахшы 
дейиб: Сизин  эцлдцйцнцз 

«чобан торпаьы» Низами Эянжя-
ви, Мящяммяд Физули, Молла 
Пянащ Вагиф, мцасир дюврцн 
шаири Сямяд Вурьун вя с. шаир-
ляр кими сяняткарлар йетишди-
рян дил,ялбяття ки, Азярбайжан 
дилинин дцнйа дилляри ичяри-
синдя тутдуьу лайигли мювгейя 
бир мисалдыр.

Щяр – щансы бир сащядя ол-
дугу кими, ядябиййатын да инки-
шаф етдирилмяси цчцн мцяййян 
шяраит олмалыдыр. Щямин 
дилдя ян яввял ибтидаи,орта 
вя али ихтисас мцяссисяляри 
олмалыдыр. Щямин мцяссися-
лярдя тящсил аланлар няинки 
мцвафиг сащя цзря савада йийя-
лянир щямчинин фярди габилий-
йятиндян асылы олараг ядяби 
ъанрлары (шеир, щекайя, поема, 

дастан, тямсил вя с.) мцкяммял 
юйрянир, яввялки сяняткарларын 
йарадыжылыьы иля таныш олур, 
онлардан юйрянир, рущланыр, 
йарадыжылыьа башлайыр вя да-
вамчылара чеврилирляр.

Ядябиййатымызын инкиша-
фынын давамчыларынын йетиш-
дирилмяси цчцн Азярбайжан ре-
спубликасында щяр жцр шяраит 
вар. Анжаг, Русийанын тяркибиня 
дахил едилмясиня бахмайараг, 
яслиндя Азярбайжан шящяри 
олан Дярбянддя вя Дярбянд 
районунда вязиййят тамамиля 
фярглидир.

Бцтцн ящалиси азярбайжан-
лылардан ибарят олан Дярбянд 
районунда мяктяблярдя тядрис 
просеси Азярбайжан дилиндя 
кечирилирди. Бу да Азярбайжан 
дилинин мцсбят инкишафы, бу 
дилдя сяняткарларымызын йа-
ранмасы цчцн мцяййян дяряжядя 
шяраит йарадылмасына кюмяк 
едирди. 

Щямин мяктяблярдя тящсил 
аланларын бязиляри щятта 
Азярбайжана- Бакы шящяриня 
эедяряк, Азярбайжан Педагоъи 
Институтуна дахил олурду-
лар.  Онлар тящсилини давам 
етдирмякля бярабяр шеирляр 
йазараг, ядяби йарадыжылыгла 
да мяшьул олдулар. Онларын 

йаздыьы шеирлярин бязиляриня 
Азярбайжан бястякарлары мащ-
нылар бястяляйирди. Няриман 
Аьасийевин «Щаны бяс вяфан 
сянин», «Кимдян юйряндин?», 
шеирляриня  Шыхибращим Ма-
нафовун дащи Низами Эянжявийя 
щяср олунмуш «Низами» шеири-
ня мащны бястяляниб.

Районумузда юз йарадыжы-
лыьы иля ядябиййатымызын 
инкишафыны мцяййян сявиййядя 
давам етдирянляр вар. Онларын 
бязиляри дцнйасыны дяйишся дя, 
шеирляри йашайыр. Митящи-Газ-
маларындан шаир Фяхряддин 
Оружов юз йарадыжылыьында 
Дярбянд шящяри щаггында эюзял 
шеир йазыб, Камахлы Зякул-
ла Кимсиз ядябиййатымызын 
«гошма» ъанрына аид «даша 
дяймиш» мящяббяти вя даьыдыл-

мыш йурду щаггында цряк аьрысы 
иля шеирляр йазыб.

Вяликяндли шаир Зейфяддин 
Абдуллайев ядябиййатын тямсил 
ъанрында йаздыьы шеирляриндя 
икицзлцляри, йалтаглары ифша 
едир. Яслян Зидйан кяндиндян 
олан, юмрцнцн чох щиссясини 
Билщяди кяндиндя йашамыш 
Зейнал Дюзцмлцнцн гардашы-
нын хатирясиня щяср едилмиш 
шеирини мисал эюстярмяк олар.

Ян чох щям Рус, щям дя Азяр-
байжан дилиндя шеир йазмаг га-
билиййятиня малик олан Митящи-
Газмаларынын сакини Тящмираз 
Имамов юзцнцн «Йашасын Даьы-
стан» шеириндя республикамы-
зын даьларынын эюзяллийини, 
халглары арасындакы мющкям 
достлуьу ифадя едир. Зидйанлы 
шаирляр Бядряддин Азярсяс вя 
Салават Дямиров юз доьма кян-
ди вя мейвя баьларында йетишян 
мцхтялиф нюв мейвяляр щаггын-
да эюзял шеирляр йазырлар.

Сайдыгларымыз шаирлярин 
йарадыжылыьындан анжаг нцму-
нялярдир. Онлара  эяляжякдя дя 
йени йарадыжылыг наилиййятляри 
ялдя ятмяйи арзулайырыг.

    А. МЯММЯДОВА.

  ЯДЯБИЙЙАТЫМЫЗЫН 
ДАВАМЧЫЛАРЫ

 Бизим Азярбайжан дилимиз, Азярбайжан ядябиййатымыз, Ру-
сийа кими, франсыз ,алман, инэилис, яряб дилляри ядябиййаты 
кими дцнйа мигйаслы дилляр, ядябиййаты кими юзцнямяхсус лай-
игли йерлярдян бирини тутур. Ялбяття ки, бурада тцрк   дилли 
халгларын ядябиййатыны йаддан чыхармаг олмаз.

Беля ки, Русийа Феде-
расийасы Щюкумятинин 
щазырладыьы гярар чяр-

чивясиндя ана капиталы сащи-
бляри ону кянд ипотекасы цзря 
истифадя едя биляжякляр. Баш 
назир Михаил Мишустинин сюзля-
риня эюря щямин гярар сайясиндя 
вятяндашлар банкдан 3 фаизя 
гядяр эцзяштли кредит алмагла, 
мянзил сащиби ола биляжякляр.

 О, мялумат вермишдир ки, 

жари илдя юлкядя артыг 27 мин 
ипотека кредити верилмишдир.

«Эялян ил цчцн бцджядя бу мяг-
сядляря 4 милйард рублдан артыг 
вясаит айрылмышдыр»,-дейя баш 
назир билдирмишдир.

Гейд етмялийик ки, Русийада 
вятяндашлара мянзил алмаьа 
айрылан мябляьи 5 милйон рубла 
гядяр артыран реэионларын сий-
ащысы эенишляндирилмишдир.

Ана капиталы кянд 
ипотекасы цзря

Русийалылара кянд ипотекасы цзря ана капиталындан исти-
фадя етмяк имканы вериляжякдир. Бу щагда Русийанын кцтляви 
информасийа васитяляри хябяр вермишдир. 

Форум чәрчивәсиндә 
Татарыстан Ре спу -
б л и к а с ы  Д ө в л ә т 

Ту р и з м  Ко м и т ә с и н и н  т у -
ризм мәһсулларынын тәшвиги 
шөбәсинин апарыҹы мүшавири 
Лјајсан Искандарованын рәһбәрлик 
етдији нүмајәндә һејәтинин 
нүмајәндәләри дәјирми ма-
сада дахили туризм саһәсиндә 
реҝионларарасы әмәкдашлығын 
имканларыны вә перспективләрини 
мүзакирә етдиләр. 

Татарыстандан ҝәлән гонаглар 
үчүн, Нарын-Гала истеһкамына 
вә шәһәрин көһнә һиссәсинә бир 
екскурсија тәшкил олунду. Бурада 
Дағыстан халгларынын мүхтәлиф 
нөв сәнәткарлыгларыны нүмајиш 
етдирдиләр вә халчачылыг үзрә 
устад дәрси кечдиләр. 

Аҝентлијин һәмсөһбәтинин 
сөзләринә ҝөрә, ҝөрүш нәтиҹәсиндә 
туризм аҝентликләринин нүмајән-
дәләри республикалар арасында 
әмәкдашлыг вә туризм програм-
ларынын мүбадиләси һаггында 
мүгавилә имзалајыблар.

Дәрбәнд - Казан  туризм 
форуму кечирилиб

Дәрбәнд шәһәриндә туризмин инкишафы вә гәдим шәһәрдә 
бөлҝәләрарасы әмәкдашлығын гурулмасы мәгсәди илә  Русијанын 
туризм саһәсиндә лидерләрдән бири олан Татарыстан Республи-
касынын туризм аҝентликләринин нүмајәндәләринин иштиракы 
илә Дәрбәнд - Казан бөлҝәләрарасы туризм форуму кечирил-
мишдир. Бу барәдә «Дағыстан» хәбәр аҝентлијинә нојабрын 3-дә 
бәләдијјәнин мәтбуат хидмәти мәлумат вериб. 

М. Јарагски адына Јарагказмалјар 
орта мәктәбинин базасында кечирилән 
семинарын тәшкилатчылары ДДУ вә 
Дағыстанын Тәһсил Инкишаф Ин-
ституту иди. “Һәр милләт бәнзәрсиз 
бир мәдәнијјәт, тарих, әнәнә, һәјат 
тәрзидир, лакин онун әсас сәрвәти 
дилдир. Дилимизи ҝәләҹәк нәсилләр 
үчүн горумаг бу ҝүн чох ваҹиб вә 
инанылмаз дәрәҹәдә чәтин бир 
вәзифәдир, бу сәбәбдән Дағыстанда 
ана дилләринин горунуб сахланмасына 
вә популјарлашдырылмасына бөјүк 
диггәт јетирилир ”дејилир. 

Дағыстан Республикасы хал-
гларынын дилләринин инкиша-
фы вә популјарлашдырылмасында 
ана дилләри вә әдәбијјаты үзрә 
мүтәхәссисләр һазырлајан Дағыстан 
Дөвләт Университетинин филолоҝија 
факүлтәсидир. Университетин мүәллим 
вә тәләбәләри  фәал шәкилдә чалышыр-
лар: бир чох тәҹрүбә, маарифләндириҹи 
сәфәрләр, семинарлар, ачыг мүһазирәләр, 
ҝөрүшләр вә диҝәр тәдбирләр ДДУ 
филологларынын һәртәрәфли инки-
шафына вә тәҹрүбәләрини башгалары 
илә бөлүшмәсинә имкан верир. Ана 
дилләринин статусуну јахшылашдырмаг, 
ҝәнҹләрин марагларыны артырмаг 
үчүн мүәјјән ишләр- ана дилләри 
биликләринин кејфијјәтинин арты-
рылмасы республиканын али тәһсил 
мүәссисәләриндә һәјата кечирилир. 
Ана дили вә әдәбијјаты үзрә респу-
блика олимпиадаларынын галибләри 
вә мүкафатчылары, әлавә имтаһанлар 
олмадан ДДУ-нун филолоҝија 
факүлтәсинин Рус-Дағыстан филиа-
лына рус дили вә әдәбијјатындан ВДИ 
варса гәбул олунур вә университе-
тин Елми Шурасынын гәрары илә бу 

шөбәнин тәләбәләринә әлавә тәгаүд ве-
рилир. «ДДУ Дағыстан халгларынын 11 
дилиндә мүтәхәссисләрин өјрәнилмәси 
вә һазырланмасы үчүн һәр ҹүр шәраит 
јаратмышдыр ”,-дејә ДДУ-нун профес-

сору Муса Багомедов семинарда гејд 
етмишдир.

“Етник бир бөлҝәнин мәктәб тәһсили 
системиндә ана дили” адлы һесабатында 
ана дилини өјрәнмәк үчүн раһат шәраит 
јарадылмалы олдуғуну гејд етди: диҝәр 
фәнләр арасында етибарлы вә лајигли 
бир јер мүәјјәнләшдирмәк, мәктәб 
рәһбәрлијинин дәстәјини алмаг, фәнн 
синифләри,  лазыми тәдрис вә методи-
ки әдәбијјат әлдә етмәк, иҹтимаијјәтлә 
тәблиғат иши апармаг вә медиа илә сых 
ишләмәк. 

 “Дил мүәјјән функсијалары јеринә 
јетирдији мүддәтдә мөвҹуддур. Бәзән 
дилләримизи бу функсијалардан 
мәһрум етмәкдән чәкинмирик: мәсәлән, 
бир сыра мәктәбләрдә ана дилинин 

мүәллимләринә тәгвим-тематик план-
лар, иш програмлары тәртиб етмәјә 
вә Ана дили вә әдәбијјаты фәнләри 
үзрә милли дилдә журнал долдурмаға 
иҹазә верилмир.  Артыг ибтидаи 
синифләрдә ана дилинин тәдрисиндә 
чәтинликләр ортаја чыхыб, чүнки 
ријазијјат вә әтраф мүһитә даир тәрҹүмә 
олунмуш дәрсликләр артыг чап олун-
мур. Фикримизҹә, республикада бүтүн 

мараглы шәхсләр вә тәшкилатлар 
тәрәфиндән апарылан  ишләр бир 
мәгсәдә - Дағыстан халгларынын бүтүн 
дилләринин вә әдәбијјатынын горун-
масы, инкишафы вә өјрәнилмәсинә 
лазыми сәвијјәдә хидмәт етмәлидир  дејә 
алим чыхышыны сона чатдырыб. 

Семинар заманы дилчи алимләр 
ана дилләри вә әдәбијјатынын өјрәнил-
мәсиндә раст ҝәлинән проблемләрин 
һәлли, о ҹүмләдән дәрсликләрин, ме-
тодики вә бәдии әдәбијјатын, ибтидаи 
синифләр үчүн әјани вәсаитләрин 
нәшри, филмләрин, ҹизҝи филмләринин 
вә тамашаларын Дағыстан Республи-
касы халгларынын дилләринә тәрҹүмә 
едилмәси, милли јајымын ефир вахты-
нын артырылмасыны тәклиф етмишләр.

ТӘҺСИЛ

ДДУ-нун профессору Дағыстан дилләринин 
тәдриси проблемләриндән данышды

Мәһәррәмкәнд рајонунда республика мәктәбләриндә ана дили 
вә әдәбијјатынын өјрәнилмәсинин актуал мәсәләләринә даир се-
минар кечирилди. Бу барәдә хәбәр аҝентлијинә Дағыстан Дөвләт 
Университетинин мәтбуат хидмәти мәлумат вериб. 



ГОНАГПӘРВӘРЛИК УСТАЛАРЫ

7 ДЯРБЯНД  №45 6 нойабр 2020-жи ил

ӘРАЗИ ИНКИШАФЫ

Ясэяров Язиз Щямзя 
оьлу - 1907-жи илин 
майында Дярбянд шя-

щяриндя сяняткар аилясиндя 
анадан олмушдур. Азярбайжан-
лыдыр. Дярбянд шящяриндя 7 
иллик мяктяби битирдикдян 
сонра 1924-жц илдя Даьыста-
нын Халг Маарифи комиссар-
лыьы йахшы охудуьу цчцн ону 
Бакыйа Педагоъи Техникумда 
тящсил алмаг цчцн эюндярир. 
17 йашлы Язиз Ясэяров йахшы 
охумаьы, техникумун ижтимаи 
щяйатындакы фяалиййяти иля 
юз йашыдларындан сечилир-
ди. Артыг о, икинжи курсда 
щямкарлар комитясинин цзвц, 
цчцнжц курсда ися - комсомол 
тяшкилатынын катиби вя тех-
никумун педагоъи шурасынын 
цзвц иди. Техникуму битир-
дикдян сонра Язиз Ясэярову 
Мащачгалайа эюндярирляр. О, 
бурада «Даьыстан фцгярасы» 
республика гязетинин яввялжя 
шюбя мцдири, сонралар ися 
мясул катиби ишлямишдир. 
Гязетдя бир ил ишлядикдян 
сонра Язиз Ясэяров тящсилини 
давам етдирмяк цчцн юзцнцн 
охумаьа эюндярилмясини ха-
щиш едир. Гязетин рящбярлийи 
онун хащишини йериня йетирир 
вя 1929-жу илдя Бакыйа Азяр-
байжан Дювлят Университе-
тиня эюндярир. Бу вахтдан 
башлайараг Язиз Ясэяров юз 
щяйатыны Азярбайжанын тящсил 
мцяссисяляринин флагма-
ны олан Азярбайжан Дювлят 
Университети иля мющкям вя 
ябяди баьлайыр. Тящсилля 
йанашы о, эеолоэийа-минеро-
лоэийа кафедрасында лабо-
рант вязифясиндя ишляйир. О 
вахтлар кафедрайа Парис Уни-
верситетинин вя Сорбонна По-
литехник Институтунун мязуну 
профессор Асланбяй Вязиров 
рящбярлик едирди. Щяля 3-жц 
курс тялябяси оларкян Язиз 
Ясэяров биринжи курс тялябя-
ляриня парктики мяшьяляляр 
кечирди, дюрдцнжц курсда ися 
профессор А.Вязиров исте-
дадлы тялябяйя щятта мцща-
зиря охумаьа да ижазя верди. 
1934-жц илдя университетдя 
тящсили яла баша вурдугдан 
сонра Елми шуранын мясля-
щяти иля Я.Ясэяров биолоэийа 
факцлтясинин палеонтолоэийа 
вя эеолоэийа кафедрасынын 
аспиранты гябул едилир. О, 
бурада щям ассистент ишляйир, 
щям дя тялябялярля практики 
иш апарырды. 1938-жи илдя 
Я.Ясэяров «Азярбайжанын 
жянуб-шярг щиссясиндя мине-
рал мянбялярин эеолоэийасы» 
мювзусунда эеолоэийа- мине-
ролоэийа елмляри намизяди 
елми дяряжясини алмаг цчцн 
диссертасийа мцдафия едир. 
Тезликля онун елми рящбяри, 
о вахтлар кафедрайа рящбяр-
лик едян, дцнйа шющрятли 

алим, профессор В.В.Богачов 
Я.Ясэярову кафедрайа мцял-
лим гябул едир вя о бурада 
Азярбайжан дилиндя мцщази-
ряляр охуйур. Эетдикжя онун 
педагоъи фяалиййят даиря-
си эенишлянир. Я.Ясэяров 
1940-1949-жу иллярдя Азяр-
байжан Мцяллимляр Институ-
тунда, 1946- 1953-жц иллярдя 
В.И.Ленин адына Азярбайжан 
Педагоъи Институтунда, 1954-
1956-жы иллярдя Азярбайжан 
Сянайе Институтунда мцщази-
ряляр охуйур. Онун педагоъи 
усталыьы вя йцксяк пешякар-
лыьы нязяря алынараг 1945-
жи илдя ССРИ али тящсил 
назирлийи тяряфиндян она 
М.В.Ломоносов адына Москва 
Дювлят Университетинин эео-
лоэийа факцлтясинин деканы 
академик Й.М.Серэейевля бир-
ликдя Иттифагын эеолоэийа 
факцлтяляри цчцн стандарт 
тядрис планы вя цмуми эеоло-
эийа, щидролоэийа вя мцщяндис 
эеолоэийасы курслары цзря 
програмлар щазырламаг щя-
валя олунур. Бундан ялавя, 
онун тяряфиндян 5 методики 
вясаит, щямчинин Азярбайжан 
дилиндя «Щидроэеолоэийа» 
дярс вясаити йазылмышдыр. 
Язиз Ясэяров педагоъи фяа-
лиййятини елми фяалиййяти иля 
уьурла ялагяляндирирди. Онун 
тяряфиндян Азярбайжан мине-
рал суларына щяср олунмуш 3 
монографийа, бир дярслик, 6 
елми-популйар китабча вя йц-
злярля елми вя елми-популйар 
мягаля йазылыб няшр едил-
миш, университет, республика 
вя цмумиттифаг ящямиййятли 
мцхтялиф конфрансларда вя 
форумларда онларла мярузя-
ляр охунмушдур. 1948-1950-жи 
иллярдя онун тяряфиндян бу 
эцн ян камил щесаб олунан 
минерал суларын тяснифа-
ты ишляниб щазырланмыш-
дыр. 1949- жу илдя Я.Ясэяров 
М.В.Ломоносов адына МДУ 
эеолоэийа факцлтясинин ихти-
саслашдырылмыш шурасын-
да «Азярбайжанын минерал 
мянбяляри» мювзусу цзря 
докторлуг диссертасийасыны 
мцдафия едир. Профессор 

Я.Ясэяров щеч вахт кабинет 
алими олмайыб. 1933- жц илдян 
башлайараг 1985-жи илядяк о 
щяр ил сащя експедисийала-
рына рящбярлик етмишдир. 
Онун бцтцн сащя експедисийа 
ишляринин нятижяляри чох-
жилдли щесабатларында юз 
яксини тапмыш вя Азярбайжан 
Республикасынын Эеолоэ-
ийа вя Минерал Ещтийатлары 
Дювлят Комитясинин ярази 
эеолоъи фондунда горунуб 
сахланылыр. Я.Ясэяровун 
рящбярлийи алтында апарылан 
эеолоъи сащя ишляри вя елми 
тядгигатлар Азярбайжанда ис-
тиращят зоналарынын тикил-
мясинин инкишафына бюйцк 
тякан вермишдир. Онун шяхси 
тяшяббцсц иля республикада 
100- дян чох саьламлыг ожаьы 
йарадылмыш вя минерал сула-
рын долдурулмасы заводлары 
тикилмишдир. Я.Ясэяровун 
хидмятляри Гырмызы Ямяк 
Байраьы ордени иля, онларла 
медалла, Азярбайжан ССР 
Али Советинин фяхри фяр-
манлары иля, Цмумиттифаг 
Щямкарлар Иттифагы курорт 
идарясинин дюш нишаны иля, 
мцхтялиф назирликлярин вя 
щярби тяшкилатларын 60 фях-
ри фярманы иля гиймятлян-
дирилиб. 1979-жу илдя ССРИ 
Назирляр Советинин гярары 
иля она дювлят мцкафаты вя 
цч (Бадамлы, Сираб, Вайхыр) 
гиймятли минерал суларын йа-
тагларынын илк кяшф едижиси 
диплому верилмишдир. Про-
фессор Язиз Ясэяров апарыжы 
мцтяхяссислярдян бири кими 
йалныз Азярбайжанда танын-
мамышдыр. Л.П.Карпинскинин 
вя В.И.Вернадскинин тяля-
бяляри вя давамчылары 
М.В.Ломоносов адына МДУ 
щидроэеолоэийа кафедра-
сынын мцдири профессор 
О.К.Ланге, эеолоэийа елмин-
дя танынмыш С.А.Бекташи, 
И.К.Равич, Н.И.Толстихин, 
В.М.Шытс, М.И.Врублевский 
вя башга алимлярин ясяр-
ляриндя онун ямяйи йцксяк 
гиймятляндирилмишдир. Ону 
щаглы олараг Азярбайжан щи-
дроэеолоэийасынын патриархы 
адландырырлар. 1992-жи илдя 
халг гаршысындакы вя елмин 
зянэинляшдирилмясиндя ки, 
хидмятляриня эюря Азярбайжан 
Республикасы Президентинин 
Фярманына ясасян эюркямли 
алимин 85-иллик йубилейиня 
щяср олунмуш тянтяняли мя-
расимляр кечирилмишдир. 
Язиз Ясэяров 1993-жц илдя вя-
фат едиб вя Бакы шящяриндя 
дяфн олунуб. Дярбянддя онун 
анадан олдуьу вя йашадыьы 
евин  гаршысына хатиря люв-
щяси вурулмушдур.

  Щазырлады: 
Телман  Тащирли

ЯСЭЯРОВ ЯЗИЗ  ЩЯМЗЯ  ОЬЛУ

Лајиһә, мүсабигәнин 
финалына чыхан фе-
стивал тәшкилатчысы 

Һаҹымурад Баталов тәрәфиндән 
тәгдим едилди. Тәдбир ту-
ризм сәнајеси мүтәхәссисләри 
тәрәфиндән јүксәк гијмәтлән-
дирилди. Тәгдиматдан дәрһал 
сонра мүсабигәјә мүнсифләр 
һејәти кими гатылан Ростуриз-
мин нүмајәндәси фестивала 
дәстәк верилдијини елан едәрәк 
демишдир:

“Бу, мәним 4 илә јахын бир 
мүддәтдә һәјата кечирилән шәхси 
лајиһәмдир. Артыг бејнәлхалг 
форматда кечирилир. Јалныз 
кечән ил фестивалда 3200 нәфәр 
иштирак едиб вә һансы ки, бу-
рада Дөвләт Думасынын вә Ре-
спублика Халг Мәҹлисинин 
депутатлары,  назирликләрин вә 
рајонларын рәһбәрләри, иҹтимаи 

хадимләр вә КИВ-ләр дә иштирак 
етмишләр ”.

Гонагпәрвәрлик  ј арыш-
масында иштиракын мәгсәдлә-
р и н д ә н  б ә һ с  ед ә н  л а ј и һ ә 
мүәллифи фестивалын стату-
суну Үмумрусија сәвијјәсинә 
галдырмағы планлашдырдығыны 
гејд етди: “Һазырда тәдбир 
Дағыстанын тәдбир тәгвиминә да-
хил едилмишдир. Инди мәгсәдим 
Р у с и ј а  Ф ед е р а с и ј а с ы н ы н 
тәгвиминә дүшмәкдир. Бунун 
үчүн федерал сәвијјәдә дәстәк вә 
глобал бир лајиһә үчүн бир груп 
лазымдыр.

 Баталовун фикринҹә, фести-
валын Үмумрусија форматына 
чатдырылмасы он минләрлә 
инсанын республикаја ҹәлб 

олунмасына көмәк едәҹәкдир. 
Лајиһә мүәллифи, пул бахы-
мындан бөлҝәдәки бир туристин 
ҝүндә тәхминән 5 мин рубл 
хәрҹләдијини вә турист ахыны-
нын артмасынын республика 
бүдҹәсинин долдурулмасына 
бирбаша тәсир едәҹәјинә инаныр. 
Лајиһәнин бүдҹәси 3 милјон руб-
лдур. Баталов, малијјә дәстәјинин 
инсанларын лајиһәдә иштиракы-
ны ҝөрән спонсорлар тәрәфиндән 
тәмин едилдијини сөјләди. 
Идејанын мүәллифи тәдбирин 

“јалныз плов биширмәк дејил, 
бүтөв бир истираһәт тәшкил едә” 
билдијини вурғулады. “Мәсәлән, 
кечән ил «Ҝеҹә ҹанаварлары”-
бајкерләр групу,  “Лезҝинка” 
ансамблы, чох сајда анима-
торлар иштирак етди, устад 
дәрси кечирилди, «Mercedes» 
клубу кабриалетләрини тәгдим 

етмәјә ҝәлдиләр. Бундан әлавә, 
инсанлар асудә вахтларындан 
сәмәрәли истифадә едир, чадыр 
дүшәрҝәсиндә ҝеҹәләјир, тонга-
лын әтрафында отуруб ҝитара ча-
лыр, шәнләнирдиләр. Бу, јалныз 
садәҹә бир плов фестивалы јох, 
бөјүк бир аилә бајрамыдыр”,- 
деди тәшкилатчы. 

Фестивал һәр ил 1 август-
д а  к е ч и р и л и р д и .  Б у  и л 
пандемија сәбәбијлә формат 
дәјишдириләҹәк: Һәр бәләдијјәдә 
кичик локасијаларла кечириләҹәк 
вә ејни заманда әразинин видео 
тәгдиматларыны едәҹәјик, бунун 
сајәсиндә бүтүн Русијада бир 
чох турист тәдбирин тәшкил 
олундуғу јер һаггында мәлумат 
алаҹаг.

Москвада “Плов сизин үчүн дүјү 
сыјығы дејил” Дағыстан 

лајиһә-фестивалы тәгдим едилди
Артыг үч илдән чохдур ки, Дағыстанда кечирилән “Плов сизин 

үчүн дүјү сыјығы дејил” фестивалы Москвада “Гонагпәрвәрлик 
усталары” Үмумрусија мүсабигәси чәрчивәсиндә тәгдим едилир.

Бцтцн лайищяляр цзря суб-
сидийаларын цмуми щяж-
ми 181 милйон 448 мин 

рублдур. Субсидийаларла йанашы, 
эюстярилмиш лайищяляря бяля-
диййя бцджяляриндян 28,1 милйон 
вя хейриййячилярдян 69 милйон 
(жямиси 269,6 милйон рубл) вя-
саит айрылмышдыр. О жцмлядян: 
идман обйектляринин тикинтиси вя 
гурашдырылмасы цзря -31 обйект, 
хийабанларын, парк зоналарынын 
вя айрыжа яразилярин абадлаш-
дырылмасы цзря -17, су тяжщиза-
ты вя су айрылмасы обйектляринин 

тикинтиси вя тямири цзря -12, 
мядяниййят вя тящсил обйектляри-
нин тямири цзря -7, мяктябягядяр 
тящсил мцяссисяляринин тямири 
цзря -2, мянзил коммунал тясяр-
рцфаты обйектляринин тямири 
цзря -1, електрик тяжщизаты вя 
кцчялярин ишыгландырылмасы 
цзря – 1, диэяр обйектляр цзря ( 
Губден кяндиндя кюрпцнцн ти-
кинтиси, йаньын дястяси цчцн су 
анбарынын тикинтиси) -2 лайищя.

Хатырладаг ки, йерли тяшяббцс 
лайищяляринин щяйата кечирилмя-

синдян мягсяд ян актуал проблем-
лярин щяллиндя йерли юзцнцидаря 
органларынын дястяклянмясидир. 
Тяшяббцскарлардан эялян лайищя-
ляр ижтимаи инфраструктура, о 
жцмлядян абадлыг, мядяни, мян-
зил-коммунал вя су тясяррцфаты, 
су айрылмасы, ушаг обйектляринин 
инкишафына йюнялдилмясидир.  
Даьыстанын игтисадиййат вя ярази 
инкишафы назирлийи лайищянин 
координатору кими чыхыш едир.

Назирлик 2020-жи илдя мцса-
бигя сечиминин йекунларына эюря 
республика бцджясиндян субси-
дийа верилмяси щаггында бялядий-
йя бирляшмяляри мцдириййятляри 
иля 27 сазиш имзаламышдыр вя 
щансы ки, бу лайищя чярчивясин-
дя сифариш галибляри мцяййян 
едилмишдир.

Йерли тяшяббцсляря 270 милйон рубл
Даьыстанда 27 бялядиййя бирляшмясиндя 73 сосиал вя 

мцщяндис инфраструктурунун «Йерли тяшяббцсляр» лайищяси 
цзря йенидян гурулмасы кечириляжякдир. Бу щагда юзцнцн иста-
грам сящифясиндя Даьыстан Республикасынын игтисадиййат вя 
ярази инкишафы назири Щажы Султанов мялумат вермишдир.
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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ИСТЕДАДЛАРА ЭЕНИШ ЙОЛ

МЯДЯНИЙЙЯТИМИЗ ТЯТБИГ ОЛУНУР

Даьыстан Республика-
сынын елм вя тящсил 
назирлийинин мятбуат 

хидмятиндян верилмиш мялумата 
эюря мцсабигя сентйабр айынын 
25-дян октйабр айынын 3-дяк давам 
етмишдир. Реэионал мярщяляйя 
тягдим олунмуш ян йахшы ишляр 
финалда иштирак етмяк цчцн 
сечилмишдир. 60 мцмкцн олан 
халдан 52 бал топлайан Русийа 
Федерасийасынын 59 субйектиндя 
тящсил алан 100 няфяр йекун турун 
галиби олмушлар.

Елдар Билалов юзцнцн йара-
дыжылыг иши цчцн «Йашамаг цчцн 
эцняш, азадлыг вя кичикжя эцл 
лазымдыр» тематик истигамятини 
сечяряк, юз иншасыны «дящшятли 
наьыл» адландырмышдыр.

«Мян бу ишимдя тябиятин 

мящв едилмяси мясялясини гал-
дырмышам. Наьыл формасында 
мян бизим тяряфимиздян аь-
ласыьмаз вя гяддар мцнасибят 
нятижясиндя планетдя няляр баш 
веря биляжяйини ифадя етмишям. 
Истяйирям ки, мяним иншамы 
охуйан щяр кяс юз яхлагы щаггында 
дцшцнсцн вя дцзэцн нятижяляр 
чыхарсын»,-дейя лисейин шаэирди 
данышмышдыр.

Видео-конфранс системи 
(ВКС)- 2020 иштиракчысынын 
федерал мярщялядян алдыьы 
максимал бал 60, минимал ися 
23 балдыр. 

Мцтляг галиблярин 5 няфя-
ринин жари илдя дистасион фор-
матда мцкафатландырылмасы 
мярасиминин яняняви олараг 
кечирилмяси елан едиляжякдир.

Даьыстанлы тялябя галиб 
чыхмышдыр

Республика чохпрофилли лисей-интернатынын 9-жу синиф 
шаэирди Елдар Билалов 2020-жи илин Цмумрусийа инша мцсабигя-
синин йекун мярщялясинин галибляри сырасына дахил олмушдур.

Артыг саат 16:00-дан 
башлайараг республи-
канын мядяниййят мцяс-

сисяляри юзляринин сосиал шя-
бякяляринин рясми сайтларында 
тядбирлярин транслйасийасына 
башламышлар. Афишада виртуал 
эязинтиляр, мусигили консертляр, 
ушаг вя йашлы аудиторийалар цчцн 
мцщазиряляр, тамашаларын эюстя-
рилмясидир.

Беля ки, саат 16-дан тамашачы-
лар Йутуб каналында Даьыстанын 
опера вя балет театрынын «Дурна-
лар» мусигили- бядии тамашасыны 
эюря биляжякляр. Саат 17: 00 радя-
ляриндя Дярбянд тарихи-мемарлыг 
вя бядии музей –горуьунда тяшкил 
олунмуш «Щяйат наминя» сярэиси 
иля таныш олмуш вя щямин вахтда 

Бюйцк Гялябямизин 75 иллийиня щяср 
олунмуш «Мащны бизя инанмаьа вя 
йашамаьа кюмяк едир» консертинин 
транслйасийасы башламышдыр. 
Бундан башга щямин ахшам саат 
18:00-да П.С.Щямзятова адына 
Даьыстан тясвири инжясянят музей-
индя М.А.Жамалын вя Х.Аскар –Са-
рыджанын анадан олмасынын 120 
иллийиня щяср едилмиш сярэинин 
ачылышы кечириляжякдир. 

Етика щявяскарлары ейни вахт-
да саат 18:00-да М.Жамал адына 
Даьыстан бядии мяктябин мцяллим 
вя тялябяляри иля бирликдя деко-
ратив- тятбиги вя бядии инжясянят 
цзря музейин залларында «Даьыстан 
аулу» музей горуьун етнографик 
комплексиндя уста дярсляри ала 
биляжякляр.

«Инжясянят эежяси» аксийасы 
старт эютцрдц

Нойабрын 3-дя бцтцн юлкямиздя вя Даьыстанда «Инжясянят 
эежяси» VIII Цмумрусийа иллик мядяни-тящсил аксийасы старт 
эютцрмцшдцр. Даьыстан Республикасынын мядяниййят назирлийи-
нин мятбуат мяркязиндян информасийа аэентлийиня вердийи мялу-
мата эюря аксийа илк дяфя ялверишсиз епидемиолоъи вязиййятля 
ялагядар онлайн форматында кечириляжякдир. 

Авокадо јағы сарынын 
јашыла чалары рәнҝдә, 
јүнҝүл вә хош дада малик 

маједир. Онун әтри гоз јағынын 
әтринә бәнзәјир. Авокадо јағы 
авокадо мејвәсинин ләтли һиссәси 
сыхмагла әлдә едилир.

Јүксәк техноложи аләтләрин 
һесабына авокадо јағы әлдә 
едилән заман онун тәркибиндә 
олан витаминләр, минераллар, 
јағ туршулары вә биоложи актив 
маддәләр өз тәркибини дәјишмир. 
Авокадо илк дәфә једди мин ил га-
баг Мәркәзи Америка өлкәләриндә 
јетишдирилмәјә башламышдыр. 
Инди касыб Мексика аиләләринин 
һәр ҝүн сүфрәләриндә авокадо 
мејвәсини ҝөрмәк олур. Аво-
кадо јағынын ихраҹына ҝөрә 
Испанија дүнјада биринҹи јердә 
дурур. Инҝилтәрә косметолоҝија 
саһәсиндә авокадо јағындан ән чох 

истифадә едән өлкәдир.
   Неҹә сечмәли?

Сыхылма нәтиҹәсиндә әл-
дә олунан авокадо јағынын 
тәркибиндә кимјәви зәрәрли 
маддәләр олмур. Тәбии јағдан 
даима хош гоху ҝәлир вә о өз 
тәбии рәнҝини дәјишмир. Аво-
кадо јағы дәринин сағламлығы 
үчүн чох фајдалыдыр вә онун 
р а ф и н ә е д и л м и ш и  р а ф и н ә 
едиулмәмишиндән даһа чох 
мүсбәт тәсирә маликдир.

   Неҹә сахламалы?
Авокадо јағыны сојудуҹунун 

алт һиссәсиндә 6-9 ај сахламаг 
мүмкүндүр. Јағ сахланылан 
бөлмәнин темпратуру исә 5-дән 
аз олмамалыдыр. 100 грам авока-
до јағынын јағлылығы 100 грам, 
калорилији исә 885,7  калоридир.

Авокадо јағынын тәркиби А, Ҹ, 
Е, Б, Д витаминләри илә зәнҝиндир. 
Онун тәркибиндәки витаминләрин 
гарышымы антиоксидант вә 
ҝүҹлү иммун мөһкәмләндириҹи 
тәркибә маликдир. Авокадо 
јағынын тәркибиндә олан А вә Е 
витаминләринин мигдары зејтун 
јағынын тәркибиндәкиндән 5 
дәфә артыгдыр. Авокадо јағынын 
гијмәтли хүсусијјәтләриндән 
бири онун дәридәки пиј вә јағ 
мүбадиләсини нормаллашдыра 
билмәк габилијјәтинин олмасы-
дыр. Авокадо јағынын тәркибиндә 
гисидин, фитостерол, фосфор 
туршу дузу, дојмуш вә дојмамыш 
јағ туршулары стеарин, олеин, 
палмитин, линолен, ефир јағлары, 
макро вә микро елементләр кали-
ум, фосфор, магниум, дәмир, на-
триум, синк, марганес, јод, колбат 
вә с. вар.

Фајдалы вә мүалиҹәви 
хүсусијјәтләри

Авокадо јағынын јарасағал-
дыҹы, ҝөбәләк әлејһинә, вирус 
әлејһинә, бактериасид тәсирләри вар. 
О мүхтәлиф дәри хәстәликләринин 
сағалмасына сәбәб олур. Тәркибиндә 
калиумун вә магниумун чох олмасы 
онун үрәк вә дамар хәстәликләри 
заманы фајдалы олмасына сәбәб 
олур. Тәркибиндә олан Е витам-
нини артериал тәзјигин ашағы 
дүшмәсинә, тромбларын әримәсинә 
сәбәб олур, Ҹ витамини исә имму-
нитети артырыр. Авокадо јағындан 
истифадә еләмәк ганда олан пис 

холестеринин азалмасына, дамар 
диварларынын мөһкәмләнмәсинә 
сәбәб олур. Мүтәмади олараг аво-
кадо јағындан истифадә еләмәк 
исә атересклероз вә инфаркт 
әламәтләринин азалмасына, әмәлә 
ҝәлмә рискинин исә арадан галх-
масына сәбәб олур.

Мүтәхәссисләр анемијадан 
әзијјәт чәкәнләрә авокадо јағын-
дан истифадә еләмәји мәсләһәт 
билирләр.

Авокадо јағы өдүн ахыныны 
сүрәтләндирир. Бу сәбәбдән дә 
панкретит, өд кисәси вә гараҹијәр 
хәстәликләри заманы авокадо 
јағындан истифадә етмәк мәсләһәт 
ҝөрүлүр.

Авокадо јағы организмдән 
токсинләрин, ағыр метал зәһәр-
ләнмәләринин вә зәрәрли шла-
кларын хариҹ олунмасыны 
сүрәтләндирир, сәрбәст ради-

каллара гаршы мүбаризә апарыр.
   Авокадо јағы һәзм системинин 
ишини јүнҝүлләшдирир, һәзми 
сүрәтләндирир вә маддәләр 
мүбадиләсини јахшылашдырыр. 
Гастрит, мәдә вә бағырсаг јаралары 
заманы авокадо јағындан истифадә 
етмәјин фајдасы чох бөјүкдүр.

 Авокадо јағындан истифадә 
етмәк шәкәрли диабет хәстәләри 
үчүн чох фајдалыдыр. Онун 
тәркибиндә олан јағ туршулары 
ганда шәкәрин мигдарыны нәзарәт 
алтына алыр вә ашағы дүшмәсинә 
јардым едир.

Авокадо јағы синир системи-
нин мөһкәмләнмәсинә сәбәб олур. 
Ондан баш ағрылары, невроз-
лар, јухусузлуг заманы истифадә 
етмәкдә фајда вар. Һәр ҝүнлүк 
гида расионуна авокадо јағы 
әлавә етмәк әһвал-руһијјәнин 
јүксәлмәсинә, әгли фәалијјәтин 
артмасына сәбәб олур.

Инҝилис педиатрлары узун 
илләрдир ки, ушаг гидалары-
на абвокадо јағы әлавә етмәји 
мәсләһәт ҝөрүрләр. Бир чох һазыр 
ушаг гидаларына исә авокадо јағы 
гатылыр.

Остеопарозун, дамар хәстәлик-
ләринин вә ағыз бошлуғу хәстә-
ликләринин профилактикасы 
мәгсәдилә авокадо јағындан 
истифадә етмәкдә фајда вар.

Косметолоҝијада тәтбиги
Мүасир косметолоҝијада авока-

до јағындан ҝениш истифадә еди-
лир. О дәринин јумшалмасына вә 
гидаланмасына сәбәб олур. Авока-
до јағыны мүхтәлиф кремләрә әлавә 
едәрәк вә ја тәк һалда крем кими 
үз дәрисинә сүртмәк мүмкүндүр. 
О дәрини јумшалтмагла јанашы, 
онун витаминә олан тәләбатынын 
да өдәнмәсинә сәбәб олур. Аво-
кадо јағы дәринин ән алт 
тәбәгәләринә гәдәр гидаланмасы-
на вә хәстәликләрдән сағалмасына 
сәбәб олур.

Тәркибиндә олан каллоҝен 
маддәләр дәринин мөһкәмлијинин 
вә еластиклијинин артмасына сәбәб 
олур.

Мүтәхәсссисләр дәринин кос-
метик вә сағлам ҝөзәллијә малик 
олмасы үчүн вахташыры 10 ҝүн 
дәрини ҝүндә 2 дәфә авокадо 
јағы илә силинмәсини мәсләһәт 
ҝөрүрләр.  Авокадо јағыны 
дүзәнли олараг дәријә сүртмәк 
дәридәки кичик гырышларын 
ачылмасына сәбәб олур. Авокадо 
јағындан мүхтәлиф косметоложи 
мәһсулларын һазырланмасында 
истифадә едилир.

Авокадо јағынын зәрәрли 
хүсусијјәтләри

Хроники вә ағыр гараҹијәр 
хәстәликләри заманы авокадо 
јағындан истифадә етмәк мәсләһәт 
ҝөрүлмүр.

Амалија Ағакишијева

Дағыстан 2020-ҹи илин 
әввәлиндән бәри пәра-
кәндә сатыш тиҹарәтини 

артырды.
 Республика Шимали Гаф-

газ бөлҝәләри арасында тиҹарәт 
һәҹминә ҝөрә тәгрибән 118 милјард 
рубл дәјәриндә икинҹи јердәдир. 
Јалныз Ставропол бөлҝәсиндә 
тиҹарәт дөвријјәси даһа чох-
тәхминән 130 милјард рубла ча-
тыр. Ејни заманда, үмумиликдә 
рајонда иҹтимаи иашә вә 
тиҹарәт ҝөстәриҹиләри  6,3% ар-
тмышдыр, бурада Дағыстан да 9,5 
артым әлдә етмишдир. 

Республикада туризм
 ахыны артмышдыр 

Бөлҝәнин Мәдәнијјәт вә Туризм 
Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, 
2019-ҹу илдә Дағыстанда туризм 
ахыны 2018-ҹи иллә мүгајисәдә 20 

-фаиздән чох артараг, тәхминән 850 
мин нәфәр тәшкил едиб. Туризм 
секторунда даими ишләјәнләрин 
сајы 10 мин нәфәр иди. 2020-ҹи 
илин биринҹи рүбүндә назирлик, 
ил әрзиндә турист ахынынын 
тәхминән 100 мин нәфәр тәшкил 
етдијини сөјләди. 
Кәнд тәсәррүфаты мәһсул-
ларынын һәҹми әһәмијјәтли 

дәрәҹәдә артаҹагдыр.
Р е с п у б л и к а н ы н  К ә н д 

Тәсәррүфаты Назирлијинин веб 
сајтына әсасән 2020-ҹи ил үчүн 

Дағыстанда кәнд тәсәррүфаты 
мәһсулларынын һәҹминин 167 
милјард рубл артырылмасы план-
лашдырылыр. 

Кечән илин сонунда республи-
када кәнд тәсәррүфаты истеһсалы 
112 милјард рубл тәшкил едирди. 
Беләликлә,  2020-ҹи илдә бу рәгәм 
1,5 дәфә бөјүјә биләр.

Балыгчылыг сәнајесинин 
инкишафы 

2020-ҹи илдә Дағыстанда ба-
лыг фабрикләри 5 миндән чох 
балыг истеһсал етмәји планлаш-
дырыр. Беләликлә, 2019-ҹу ил үчүн 
нәтиҹәләр 10 фаиз артырылаҹаг. 
Дағыстанын Еколоҝија вә Тәбии 
Сәрвәтләр Назирлијинин вердији 
мәлумата ҝөрә, бу ҝүн балыг 
истеһсалы тәхминән 19 мин һектар 
су һөвзәси олан 90 мүәссисәдә 
һәјата кечирилир. 

Јол инфраструктурунун 
инкишафы. 

2020-ҹи илдә Дағыстанда 90 
км-дән чох јол абадлашдырылаҹаг. 
Ре спубликанын  Нәгли ј ј ат 
Назирлијиндән верилән мәлумата 
ҝөрә, ишләрин Јол Шәбәкәси 
лајиһәси чәрчивәсиндә һәјата 
кечирилмәси планлашдырылыр. 
Малијјәнин үмуми мәбләғи 1,5 
милјард рубл олаҹаг.

   
Һазырлады: Н.ГУЛИЈЕВ

ГЫСА ХӘБӘРЛӘР

Дағыстан 2020-ҹи илдә даһа 
чох мал  сатмаға башлады

БУНЛАРЫ БИМӘК МАРАГЛЫДЫР


