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Дахили ишляр органла-
ры бцтцн вахтларда 
щцгуг-мцщафизя си-

стеминдя башлыжа рол ой-
намышдыр. Бу эцн сизин ся-
ляфляринизин иэидлийиня вя 
пешякарлыьына эюря биз юз 
ещтирамымызы билдиририк. Вя-
тянпярвярлик, борж вя ядалят, 
кюмяйя эялмяйя щазыр олма щис-
си ишинин башлыжа принсипи 
оланларла фяхр едирик.

Жари илдя Даьыстан Респу-
бликасында дахили ишляр ор-
ганлары йарадылмасынын 100 
или тамам олмушдур. Юзцнцн 
100 иллик тарихи ярзиндя щцгуг 
гайдалары кешикчиляри ижти-
маи тящлцкясизлийи, республика 
сакинляринин сакит  щяйаты вя 
инкишафы цчцн бюйцк тющфя 
вермишляр. Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя шанлы Гялябямизин 
75 иллийиндя жябщядя фядакар-
лыгла вурушан, арха жябщядя 
ганунчулуьу вя гайда позунтула-
рына гаршы мцбаризя апаран-
ларын рущу гаршысында баш 
яйирик. 1999-жу илин август ай-
ында дахили ишляр органлары 
ишчиляри бейнялхалг террорчу-
ларын щцжумларыны дяф етди-
ляр, халг кюнцллцляринин тяш-
килиня кюмяк эюстярдиляр. Бир 
чох щалларда сизин жясарятли, 
аьыр вя фядакар ямяйиниз сайя-
синдя Даьыстанда терроризмя 
галиб эялинди, республиканын 

тящлцкясиз инкишафы вя динж 
щяйаты цчцн шяраит йарадылды. 
Анжаг бу стабиллик бизя чох 
баща баша эялди. Халгымызын 
иэидлик вя гящряманлыг рущу-
нун тяряннцмцня чеврилмиш 
чятинликляря вя тящлцкяляря 
бахмайараг эери чякилмяйянля-
ри биз щямишя йад едяжяйик.

Пандемийа шяраитиндя 
эюрдцйц ишя эюря полис иш-
чиляриня тяшяккцр едирям. 
Хидмят вязифяляриня эюря юз-
лярини, йахынларыны эцндялик 
рискя салараг тибб вя санитар 
тяшкилатларын тювсийяляри-
нин тямин едилмяси цзря бир 
сыра тядбирлярин кечирилмяси 
Даьыстанда епидемиолоъи вя-
зиййятин стабилляшмяси- сизин 
хидмятиниздир.  Яминям ки, ре-
спубликанын дахили ишляр ор-
ганлары ямякдашлары бундан 
сонра да ижтимаи тящлцкяляря, 
сямяряли мцгавимят эюстяря-
жяк, даьыстанлыларын динж щяй-
атыны етибарла горуйажаглар. 
Сизя вя сизин йахынларыныза 
мющкям жан саьлыьы, динжлик 
вя хошбяхтлик, ямин-аманлыг 
арзулайырам,-дейя тябрикдя 
билдирилмишдир.

Тябрик 

ДР     башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов Даьыстанын башчысы вя Щюку-
мяти мцдириййятинин структуруна дяйишикликляр 

едилмяси щаггында нойабрын 10-да Фярман имзаламышдыр.

 Щямин сянядя мцвафиг олараг Щюкумят башчысынын 

мцавинляри 1 няфяря гядяр ихтисара салынмышдыр. Бундан 

башга 2- дахили сийасят вя йерли юзцнцидаря мясяляляри цзря 

идаряляр бирляшдирилмишдир. Бунунла йанашы карэцзарлыг 

идарясиндя биринжи шюбя йарадылмышдыр.

ДР Башчысы вя Щюкумяти 
Мцдириййятинин  тяркибиня 

дяйишикликляр едилмишдир

ТӘЈИНАТ

Һәсәнов Алексеј Петро-
вич 25 декабр 1958-ҹи 
илдә Маһачгалада анадан 

олуб. Совет Ордусу сыраларында 
хидмәт етдикдән сонра мүхтәлиф 
тәшкилатларда чалышмышдыр. 
1986-ҹы илдә Дағыстан Дөвләт 
Педагожи Институтуну, 2011-ҹи 
илдә исә Шимали Гафгаз Дөвләт 
Идарәчилик Академијасыны би-
тириб. 1989-1991-ҹи илләрдә До-
нетск Дөвләт Педагожи Инсти-
тутунда дәрс демишдир. 1991-
ҹи илдә “Бизнес Лисеји” кичик 
мүәссисәсинә рәһбәрлик етмиш, 
даһа сонра Маһачгала “Иш Лисеји” 
гејри-дөвләт тәһсил мүәссисәсинин 
директору олуб. 2005-2010-ҹу 
илләрдә Дағыстан Республика-
сынын елм тәһсил, вә ҝәнҹләр 
сијасәти Назири, Дағыстан Ре-
спубликасынын Тәһсил вә Елм 

Назири вәзифәләриндә чалыш-
мышдыр. 2010-ҹу илдә Дағыстан 
Республикасы Президентинин 
мүшавири тәјин едилиб. 2013-ҹү 
илин февралындан 2014-ҹү илин 
август ајына гәдәр Дағыстан Респу-
бликасынын милли сијасәт назири 
вәзифәсиндә чалышыб. 2014-ҹү 
илин августундан октјабр ајына 
гәдәр - Дағыстан Республикасы 
Башчысы вә Һөкумәти Мүдиријјәти 
рәһбәринин мүавини, 2014-ҹү илин 
октјабрындан 2017-ҹи илин августу-
на гәдәр - Дағыстан Республикасы 
Башчысы вә Һөкумәти Мүдиријјәти 
рәһбәринин бирин-ҹи мүавини, 
2017-ҹи илин августундан сентјабр 
ајына гәдәр - Русија Федерасијасы 
Президентинин Шимали Гафгаз 
Федерал Даирәсиндәки сәлаһијјәтли 
нүмајәндәсинин көмәкчиси, 2017-

ҹи илин сентјабрындан 2019-ҹу 
илин ијун ајынадәк - ДР Баш Фе-
дерал Мүфәттиши, 2020-ҹи ил, 
октјабр-нојабр ајларында -Дағыстан 
Республикасы Башчысынын 
мүшавири вәзифәләриндә чалыш-
мышдыр.

1999-ҹу илдә Алексеј Һәсәнов 
“Дағыстан Республикасынын 
әмәкдар мүәллими” фәхри адына, 
2005-ҹи илдә “Русија Федера-
сијасынын үмуми тәһсилинин 
фәхри ишчиси” адына лајиг 
ҝөрүлмүшдүр.

Алексеј Һәсәнов Дағыстан Башчысы вә 
Һөкумәти Мүдиријјәтинин рәһбәри тәјин едилди

Дағыстан Республикасы башчысы  вәзифәсини 
мүвәггәти иҹра едән Серҝеј Меликовун фәрманы илә 
Алексеј Петрович Һәсәнов Дағыстан Республикасы вә 
Һөкумәти мүдиријјәтинин рәһбәри тәјин едилди. 

А.П. Һәсәнов һаггында:

 Хизри Абакаров ДР-нын Дөвләт
 катиби сечилди

Нојабрын 10-да Дағыстан Республикасы башчысы 
вәзифәсини иҹра едән Серҝеј Меликов, Абакаров Хизри 
Магомедовичи Дағыстан Республикасынын дөвләт катиби 
тәјин етди.

Абакаров Хизри Магоме-
дович 28 ијун 1960-ҹы 
илдә ДАССР –ин Јужно-

Сухокумск шәһәриндә анадан 
олуб, Дағыстан Республикасынын 
Гуниб рајонунун Салта кәндинин 
сакинидир.

1983-ҹү илдә ДДТУ-нин «инж-
нер-механик” шөбәсини битирмиш 
вә бундан сонра Борисоглебск 
ҹиһазгајырма заводуна  мүһәндис-
конструктор тәјин едилмишдир. 
1983 - 1985 - Совет Ордусу сыра-
ларында хидмәт етмишдир.1987 
– 1993-ҹү илләрдә Ново-Уренгојда 
Шәрг Дөјүшү Федерасијасынын 

президенти олур,1993 - 1999 – ҹу 
иләдәк саһибкар кими фәалијјәтә 
башлајыр.

2007-ҹи илдән 2018-ҹи 
илин октјабр ајына гәдәр Русија 
Федерасијасы Федерал Мәҹлиси 
Федерасија Шурасынын үзвү 
Сүлејман Кәримовун көмәкчиси 
олуб. Бундан әлавә, 2007-дән 
2013-ә гәдәр. Полимер заводу-
нун тикинтисинә, Лјуксор отел 
шәбәкәсинин јарадылмасына 
рәһбәрлик етмишдир.

 2011 - 2013 - Анжи-Арена  вә 
Екстрим-База идман вә әјләнҹә 
комплексләринин тикинтисинин 

лајиһә рәһбәри (Гуниб рајону, Салта 
кәнди), 2014-2018-ҹи илләрдә - АСҸ 
Маһачгала Бејнәлхалг Һава Лиманы 
Директорлар Шурасынын сәдри, 
2018-ҹи илин октјабр ајындан 
етибарән “Дәрбәнд шәһәри” шәһәр 
даирәсинин рәһбәри вәзифәсиндә 
чалышыб.

ДР башчысы вязифя-
сини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов республи-
канын дахили ишляр орган-
лары ишчилярини пешякар 
байрам мцнасибятиля тя-
брик етмишдир.

Диэяр бир фярманла 
Щажымагомед Щажы-
бутайевич Щцсейнов бу 

вязифядян азад едилмишдир.
Гейд едяк ки, Ямирханов 

яввялляр Даьыстандакы Фе-
дерал Ямлак Идаряетмя Аэ-
ентлийиня рящбярлик едиб. 
О, мцхтялиф рящбяр вязифя-

лярдя Даьыстан Республи-
касынын Сянайе вя Тижарят 
Назирлийиндя, Даьыстан Ре-
спубликасынын сащибкарлыг 
вя Инвестисийа Аэентлийиндя, 
Русийанын Гафгаз цзря на-
зирлийиндя вя башга йерлярдя 
ишлямишдир.

Абдулпатах Ямирханов Даьыстан Щюкумяти 
Сядринин биринжи мцавини тяйин едилди

Даьыстан башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян С.Меликовун фярманы иля Абдулпатах Щажыйе-
вич Республика Щюкумяти Сядринин биринжи мцавини 
тяйин олунду. 



Фестивал бајрам шәнлији 
форматында кечирилди. 
Бура јерли театрларын 

коллективләри тәрәфиндән маһны, 
рәгс, мүсабигә вә консерт про-
грамы һазырланмыш вә ушаглары 
әјләндирмәк үчүн аниматорлар 
дәвәт едилмишди.

“ Х а л гл а р ы н  м ү х т ә л и ф 
ширнијјатлар тәгдим етдикләри 
һәјәтләр тәшкил едилди. Һәр 
һәјәтин јанында бөјүк бир самовар 
вар иди. Гонаглара Азәрбајҹан, рус 
вә һәтта һинд чајлары верилди”,- 
дејә тәдбирин гонагларындан бири, 
«Етнотревел туризм аҝентлијинин 
апарыҹы тур бәләдчиси Зүлфијјә 
Багдајева гејд етмишдир.

Тәдбир иштиракчылары 
вә гонаглары үчүн мәшһур ан-
самбллар вә артистләр чыхыш 
етдиләр. Һакимијјәт органларынын 
нүмајәндәләри дә тамашачыла-

ры саламламышлар. Фестивал 
чәрчивәсиндә гонаглар сәмими 
бајрам аб-һавасындан зөвг алмаг-
ла јанашы, һәм дә истәдикләри   
чајлардан вә  ширнијјатлардан 
даддылар.

И ш т и р а к ч ы л а р  д а  ө з 
нөвбәсиндә фестивала милли 
ҝејимләрдә гатылыблар.“Әлбәттә 
ки, Дағыстанын ҹәнубунда олдуғу 
кими дәмләнән чај башга бир 
јердә дәмләнмир. Бу ишдә онлар 
мүтәхәссисдирләр. Һәр шеј парлаг 
вә ҝөзәл иди. Һава шәраитинин 
пис олмасына бахмајараг (бир анда 
ҝүҹлү долу јағды) фестивал  бир 
нәфәсдә кечди. Тәшкилат јүксәк 
сәвијјәдә иди. Дәрбәндин белә бир 
сәвијјәни ҝөстәрмәси чох хошдур 

”,-деди Багдајева.
Туризм Назирлијинин мәтбуат 

хидмәти бу ҹүр тәдбирләрин һәр 
ил тәшкил едиләҹәјини билдирди.
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ӘТРАФ МҮҺИТИ ГОРУЈАГ

Јасирин Дәрбәндлә танышлығы Пејғәм-
бәримиз Мәһәммәдин (сәллаллаһу әлејһи вә 
сәлләм) 40 нәфәр әсһабәсинин вә Исламы 

јајмаг мәгсәди илә Гафгаза ҝәлмиш сәркәрдәләр Ибн 
Салман Рабиа вә онун гардашы Абдураһман Рабиа-
нын дәфн олундуғу “Гырхлар” гәбиристанлығындан 
башлады.  Әфсанәјә ҝөрә онлар һәдәфдән “ҝери 
чәкилмәк” мәгсәдилә јолу кәсәрәк өз ҝәмиләрини 
јандырдылар.

Сонра нүмајәндә һејәти гәдим Ҹүмә мәсҹидини - 
1300 јашы олан култ мемарлығы абидәсини зијарәт 
етди. Бу ҝүн Ҹүмә мәсҹиди дүнјанын беш ән гәдим 
мәсҹидиндән биридир вә Дәрбәнддәки ән мараглы 
објектләрдән бири һесаб олунур. Мәсҹиди арашды-
ран мисирли гонаг, бинанын мемарлығынын нә гәдәр 
ҝөзәл олдуғуна һејран галды.

 Гејд етмәк лазымдыр ки, Јасир Мәһәммәд Фәрәҹ 
30 илә јахындыр ки, кино саһәсиндә фәалијјәт 
ҝөстәрир. Бу мүддәт әрзиндә о,120 өлкәјә сәјаһәт 
едиб. Инди режиссор Чеченистан һаггында да бир 
филм чәкир вә ејни заманда Дағыстан һаггында әрәб 
дилиндә бөјүк бир филм чәкмәји дә планлашдырыр.

Дәрбәнд һаггында филм чәкиләҹәк
Дәрбәнд, 10 нојабр – “Дағыстан” республика информасија аҝентлији. Мисирли режиссор Јасир 

Мәһәммәд Фәрәҹ гәдим шәһәр һаггында филм чәкмәк үчүн Дәрбәндә ҝәлди. Бу барәдә шәһәр 
рәһбәрлијинин мәтбуат хидмәти билдириб.

«ЧАЈХАНА- 2020»

Дәрбәнддә Чај фестивалы 
кечирилиб

 Бу јахынларда илк чај фестивалы  “Чајхана 2020” Дәрбәнддә 
баш тутду.  Бу барәдә Дағыстанын Туризм, халг-бәдии сәнәтләри 
Назирлији мәлумат вериб.

 Фестивалда Һиндистан, Чин, Јапон, Өзбәк, Рус, Азәрбајҹан 
вә Дәрбәнд мәтбәхләриндән чајлар тәгдим едилди. Тәдбирин 
тәшкилатчысы Республика Туризм Назирлијинин дәстәји илә 

“Дәрбәнд 2000” Туризм Мәркәзи олмушдур.

Эюрцш волонтйорлар тя-
ряфиндян «Биз Бирликдяйик» 
аксийасы цзря коронавирус 
инфексийасынын йайылмасына 
гаршы мцбаризяйя, о жцмлядян 
ижтимаи патрулун фяалиййяти-
нин тяшкилиня щяср едилмиш-
дир. Хцсусян гейд едилмишдир 
ки, тядбир чярчивясиндя Дяр-
бянд шящяриндя ярзаг мящ-
сулларындан ибарят 15 мин 
набор (йыьма), он мин маска 
пайланмышдыр. 

Аксийа чярчивясиндя назир 
Дярбянд волонтйорларына 
КОВИД-19-ла мцбаризядя 
чякдикляри зящмятя эюря тя-
шяккцрцнц билдирмишдир.

«Жари илдя апрел айындан 
башлайараг бизим волонтйор-
ларымыз бцтцн сявиййялярдя 
ролу гейд олунажаг чох важиб 
иши эюрмцшляр. Беля ки, щя-
рякатын волонтйорлары иля 
Русийа Федерасийасынын Пре-

зиденти Владимир Путин, еля-
жя дя республикамызын рящ-
бярлийи цч дяфя эюрцшмцшдцр.

 Короновирс инфексийа-
сынын йайылмаьа башлады-
ьы эцндян щякимляря кюмяк 
эюстярян,гайнар хяття эялян 
зянэляря жаваб верян, дярман 
вя ярзаг мящсуллары чатды-
ранлара тяшяккцрцмц бил-
дирмякдян йорулмайажаьам. Бу 
сащядя ишляйянляр вя бу иши 
тяшкил едянляр саь олсун. Бу 
явязсиз зящмятдир вя яминям 
ки, Дярбяндин, Даьыстанын вя 
бцтцн юлкямизин эяляжяйиня 
жясарятля бахмаг олар: Бизим 
беля мясулиййятли эянжляри-
мизин олдуьуна эюря юлкями-
зин эяляжяйи мцтляг ишыглы 
олажагдыр»,-дейя назирлийин 
башчысы бурайа топлашанла-
ра мцражият етмишдир.

Ижтимаи патрулун фяа-
лиййятиндян данышан Камил 

Саидов еляжя дя, короновирус 
инфексийасына тутулмасынын 
профилактикасы тядбирля-
риня риайят едилмясинин ва-
жиблийини гейд етмишдир.  О, 
щямчинин эюстярмишдир ки, 
ижтимаи патрулларын иши ар-
тыг мцсбят нятижяляр вермиш 
вя тибби маскалардан истифа-
дя едян сакинлярин сайы хейли 
артмышдыр.

Бундан башга Камил Са-
идов Дярбянд эянжляриня 
билдирмишдир ки, «Биз бир-
ликдяйик» аксийасы чярчивя-
синдя гайнар хятт йенидян ишя 
салынмышдыр ки, йашлы адам-
лар Даьыстанын башчысы вя-
зифясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликовун фярманы 
иля ялагядар юзцнцтяжриддя 
оланлара мцражият едя би-
лярляр.

Тябрикин ахырында назир 
волонтйорлары марагланды-
ран суаллара жаваб вермиш вя 
онларын тювсийялярини дин-
лямиш, щямчинин дя Дярбянд 
ижтимаи патрулун рейдиндя 
иштирак етмишдир.

ШЯЩЯР ЩЯЙАТЫ

Назир эянжлярля эюрцшмцшдцр
Даьыстан Республикас ынын эянжлярля иш цзря на-

зири Камил Саидов нойабрын 8-дя Дярбянд эянжляри иля 
эюрцш кечирмишдир. Бу щагда информасийа аэентлийиня 
назирлийин мятбуат мяркязиндян мялумат верилмишдир.

Бу системин малијјәләшдирмә һәҹми 2,1 милјон рубл 
тәшкил едиб, бунлардан: 1,5 милјон рубл. - республика 
бүдҹәсиндән дотасија, 241 мин рубл - бәләдијјә бүдҹәси, 

325 мин рубл. “Јерли Тәшәббүсләр лајиһәсинин мәгсәди јерли ин-
фраструктурун инкишафына јөнәлмиш лајиһәләр һәјата кечирмәклә 
јерли һөкумәт органларына вә әһалијә тәҹили проблемләрин 
һәллиндә дәстәк олмагдыр. Лајиһә координатору Дағыстанын 
Игтисадијјат вә Бөлҝә Инкишафы Назирлијидир ”дејилир.

 2020-ҹи илдә 27 бәләдијјәдә 73 лајиһә мүсабигә сечиминин 
галиби олараг та-
нынды. Дағыстан 
Республикасынын 
Игтисади Инки-
шаф Назирлији, 
програмда иш-
тирак едән бүтүн 
27 бәләдијјәнин 
р ә һ б ә р л и ј и 
илә  ре спубли -
ка бүдҹәсиндән 
субсидијаларын 
верилмәси барәдә 
м ү г а в и л ә л ә р 
бағлады.

Сакинләр ичмәли су 
илә тәмин едиләҹәкдир

Дағыстан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлији-
нин мәтбуат хидмәтинин «Дағыстан» хәбәр аҝентлијинә 
вердији мәлумата ҝөрә, «Јерли тәшәббүсләр» республика 
лајиһәси чәрчивәсиндә һәјата кечирилән су тәҹһизаты си-
стеминин тәмири сајәсиндә Серҝокалински рајону Муреҝо 
кәндинин сакинләри тәмиз ичмәли су илә тәмин едиләҹәкдир. Санитарија тәдбириндә рајон башчысы, администрасијанын 

нүмајәндәләри, мүәссисә вә тәшкилатларын ишчиләри, рајонун 
ҹәнуб зонасынын лагејд галмајан сакинләри иштирак етдиләр. 

Аксија иштиракчыларына көмәк үчүн 12 әдәд мүхтәлиф хүсуси  јығма 
техникасы да ҹәлб едилди.

Мәтбуат хидмәтиндә гејд етмишләр ки, имәҹиликдә Роспотребнад-
зорун санитарија вә епидемиоложи тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк үчүн 
вердији төвсијәләрә там ујғун олараг кечирилди.

    Дәрбәнд рајонунда  имәҹилик 
кечирилиб  

Дәрбәнд  рајонунун ҹәнубундакы әтраф мүһитин горунмасы вә 
иҹазәсиз зибилликләрин арадан галдырылмасы үчүн бир һәфтә да-
вам едән кампанија чәрчивәсиндә кечирилән имәҹиликдә 1500-дән 
чох инсан иштирак етди. Бу барәдә хәбәр аҝентлијинә нојабрын 9-да 
бәләдијјәнин мәтбуат хидмәти мәлумат вериб.

«Щякимляр барядя» сервис 
сайты 2019-жу илин нойабр айы-
нын 1-дян, 2020-жи илин октйабр 
айынын 31-дяк истифадя едян-
лярин бцтцн ряйлярини анализя 
етмишдир. Рейтингдя иштиракын 
важиб шярти реэионда пасийент-
ляр тяряфиндян ряйляр гойулмасы 
щаггында конкрет ихтисаслаш-
дырылмасы олан 10-дан аз ол-
майан щякимин иштирак етмяси 
олмушдур.

Даьыстанда ян популйар тибби 
ихтисаслар эинекологлар, ЛОР-
лар вя УЗИ щякимляри олмушдур. 
Нятижядя 9 щяким вя 20 клиника 
бу сийащыйа дцшмцшдцр.

СЯЩИЙЙЯ

Даьыстанлы 
щякимлярин вя 

клиникаларын рейтинги 
тяртиб едилмишдир
«Продокторов» («Докторлар 

барядя) сервиси юлкянин щяр 
реэионунда Цмумрусийа мцкафа-
тынын нятижяляриня эюря щяким 
вя клиникаларын рейтингиня 
йекун вурмушдур.



Гардаш  Азярбайжанын щяр гарышы 
бир ясяр олдуьу кими, онун юв-
ладлары да сюзцн ясл мянасында 

щяряси бир дастан, щяряси бир ясярдир. 
Бу эцнкц, щямсющбятимиз,  Дярбянд Азяр-
байжан Дювлят Драм театрынын актйору 
«Даьыстан Республикасынын ямякдар ар-
тисти» Мящяррям Айдын оьлу Юмяровдур.

-Салам Мящяррям мцяллим, нежя-
сиз? Сизин дяйярли вахтыныздан бир 
азжа алмаг ниййятимиз вар.

- Ялейкцм салам гызым, шцкцр йахшый-
ам. Ясас сизляр йахшы олун, мяним цчцн 
чох хошдур.

-Мящяррям мцяллим, юзцнцз щаггын-
да «Дярбянд» гязетинин охужуларына 
ня дейя билярсиниз?

-Мян  3 нойабр 1949-жу илдя Азярбайжан 
Республикасынын Хачмаз районунун Бо-
станчы кяндиндя доьулмушам. Орта мяк-
тяби битириб, щярби хидмятя эетмишям.

-Мящяррям мцяллим, сянятя нежя 
эялмисиниз?

- Щярби хидмяти битирдикдян сонра 
Худат шящяр мядяниййят Евинин няздиндя 
фяалиййят эюстярян драм дярняйинин рящ-
бяри вязифясиня гябул етдиляр. 1970-
1973- жц иля кими Гусар район мядяниййят 
Евиндя ишлядим. Мядяниййят Евиндя 
рягс групумуз, ифачыларымызла йанашы, 
мян дя юз эюзял ифаларымла, муьам вя 
мащныларымла тамашачыларын ряьбя-
тини газана билмишям вя бир чох уьурла-
рым олуб. О вахт биз, Азярбайжанын бир 
чох районларында Губа, Хачмаз, Шабран, 
Сумгайыт вя с. бюлэялярдя консерт про-
грамлары иля гастрол сяфярляриндя 
чыхышларымыз олуб.

-Бяс Дярбяндя ня вахт эялдиниз? 
Мянжя бу суал охужулар цчцн дя ма-
раглы олар.

- Биз 1973-жц илин ахырларында юмцр 
- эцн йолдашым Рящиля ханым иля Дяр-
бяндя эялдик. О, заманлар Дярбянд мя-
дяниййят Еви инди Дярбянд район ДИШ-ин 
йерляшдийи бинада фяалиййят эюстярирди. 

-50 иллик сянят юмрц, бу юм-
црдя каш буну да етсяйдим, дейя 

дцшцнмцсцнцзмц? 
-Щямин вахтлар мядяниййят шюбясинин 

мцдири Тураб Новрузялийев, Мядяниййят 
Евинин директору ися  Щямзя  Щямзяйев 
иди. Мядяниййят Евиндя ики халг театры 
фяалиййят эюстярирди. Бири Азярбайжан 
диэяри ися Тат халг театры иди. Азярбай-
жан халг театрынын реъисору «Даьыстан 
Республикасынын ямякдар артисти» 
Нясир Щашым оьлу иди. Тат театрынын 
реъисору ися «Даьыстан Республикасы-
нын ямякдар артисти» Аврам Абдалимов 
иди. Щяр ики театр бир йердя фяалиййят 
эюстярирди. Щямин театрларын эюзял 
сяняткарлары Сяди Заманов, Мешяди 
Рза Мещрялийев, Магсуд Ялийев вя башга 
сяняткарлар юз мусигиляри иля щяр кяси 
щейран едирдиляр.

-Йягин сиз дя бир эянж кими онлар-
дан бящрялянмисиниз?

-Бяли, онлар да мяним истедадымы 
эюрцб актйорлуьуму вя охумаьымы йохла-
дылар, мяни вя щяйат йолдашымы вахт 
ютцрмядян ишя эютцрдцляр. О, заман 
«Даьыстан Республикасынын халг арти-
сти» Мцсейиб Жцм-Жцм орада ишляйирди. 
Биз щяйат йолдашымла бирликдя щямин 
халг театрында ишлямяйя башладыг. 
Вя илк тамашамыз «Фярщад вя Ширин» 
олду. О тамашада мян Вязир вя Озан 
ролларыны ойнамышам.     

-Демяли сизин ясил сянят фяалиййя-
тиниз бурада  вя мян дейярдим, ясил 
сянят йолунуз 1973-жц илдян башлайыб.

-Бяли, еля щямин илдян биз та-
машаларда, консерт програмла-
ры иля Дярбянд районунун бир чох 
кяндляриндя,Табасаран, Мящяррямкянд, 
Гасымкянд вя Даьыстанын бир чох рай-
онларында чыхышлар етдик. Вя бизим 
уьурларымыз аз олмайыб.

-Мящяррям мцяллим, сянятдян 
кцсдцйцнцз вахтлар олубму? Йяни, каш 
бу сянятя щеч эялмяйяйдим дейя щейиф-
сляндийиниз вахтлар олубму?

-Айна гызым,биз щяр шейдян юнжя ин-
саныг. Инсанын бязян юзцндян кцсмяйи 
беля олур. О гядяр олуб ки, сянятдян 
кцсян вахтларымда беля, каш бу сянятя 
эялмяйяйдим, фикри бейнимя эялмяйиб. 
Чцнки мян, юз сянятими севирям. Мян 
кювряляндя беля,зцмзцмя едяряк кядя-
рими говурам.

-Ойнадыьыныз щяр бир образ, сизи 
дцшцндцря билибми? Вя ян чох щансы 
ролунуз цряйинизжя олуб?

Щяр бир ролуму севя-севя ойнамышам, 
ян кичик ролума беля бюйцк бир образ 
кими йанашмышам. Сон беш илдя бир чох 
ролларда ойнамышам. Москвадан эялян 

реъиссор Владимир Ъуко-
вун гойдуьу тамашаларда 
ойнамышам. Азярбайжан-
дан эялян реъиссор  Азяр-
байжан Республикасынын 
ямякдар артисти Сярвяр 
Ялийевин гойдуьу тамаша-
ларда «Чимназ ханым йуху-
да» тамашасында Эенерал 
ролу, «Эялинлярин гийамы» 
тамашасында ананын бюйцк 
оьлу, «Даьылан тифагда» 
Иманверди ролуну, «Вя-
фалы Сяриййядя» Пристав 
ролу вя с. ролларда ойна-
мышам.

-Мящяррям мцяллим, 
язиййятиниз ябяс олмайыб. 
Фяхри ад да алмысыныз. 

-Доьрудур Даьыстан Ре-
спубликасынын Мядяний-
йят назирлийи тяряфиндян, 
мяня вя щяйат йолдашым 
Рящиля ханыма, театрдакы 
уьурларымыза эюря, Да-
ьыстан Республикасынын 
ямякдар артисти фяхри 
ады верилди. Биз щям Мя-
дяниййят назирлийиня, щям дя эюзял 
коллективимизя директормуз Даьыстан 
Республикасынын ямякдар мядяниййят 
ишчиси Фирдоуси Ясэярова, театрымы-
зын реъиссору «ДР ямякдар мядяниййят 
ишчиси» Йагут Хандадашовайайа вя бцтцн 
коллективя юз миннятдарлыьымызы 
билдиририк. Бизим эюзял коллективимиз 
вар, Йагут ханымын ямяйи театрымызда 
бюйцкдцр, о бизим явязолунмаз сянят-
карымыз Даьыстан Республикасынын 
Халг артисти Дцриййя ханымын гызыдыр. 
О, да анасы кими сянятя жан гойур, щям 
Дцриййя ханым щям дя онун щяйат йолдашы 
Нясир Щашымоьлунун театрымыз йолунда 
ямякляри данылмаздыр. Директорумуз 
ися, бизим цряйимиздя юзцня доьмалыг 
газанан дяйярли бир инсандыр. Бу йахын-
ларда театрымыз Йагут ханымын Рясул 
Щямзятовун хатирясиня гойдуьу компози-
сийа иля Даьыстан театрлары арасында 
биринжи йери алдыг. Бу бизим щамымыз 
цчцн бюйцк бир уьур иди.

-Щяйатынызы башга жцр эюрмяк ис-
тярдинизми?

Театр мяним щяйатымдыр. Мян галан 
юмрцмц дя, театрда эюрмяк истярдим. 
Вя мян бундан сонра да ня гядяр юмрцм 
вар, чалышажаьам ки, даща чох роллар 
ойнайым. Ялбяття ки, Аллащ мяня юмцр 
верярся. 

-Мящяррям мцяллим, Дцриййя ханым 

дединиз. Сизя бу эюзял сяняткарла йа-
нашы ишлямяк нясиб олуб,бу барядя 
аз да олса, данышардыз.

-Доьрудур, мян Дцриййя ханымла бир 
сящняни бюлцшмцшям. Дцриййя ханым 
театрда бизя щям ана щям мцяллим иди. 
Онун бизим цзяримиздя ямяйи даныл-
маздыр, бизим инди дя Дцриййя ханыма 
ещтийажымыз вар. Бязян фикирляширям 
Дцриййя ханым саь олсайды, биздян разы 
галардымы? О, чох тялябкар вя ишиндя 
жидди иди. Беля сяняткарлар чох аз-аз 
эялир дцнйайа. 

-Мящяррям мцяллим, ойнадыьыныз 
роллардан вя сянятиниздян разысы-
нызмы?

-Инсан сон мянзиля кими юйрянир вя 
ахтарыр, биз актйорларда ахтарышда 
олуруг. Шцкцр Аллащын вердийи юмцря, 
щяр шей йахшыдыр.

-Мящяррям мцяллим, кечян ил 70 
йашыныз олду. 

-Бяли,  ютян ил 70 йашым олду. Дцздцр, 
гейд етмядим, амма достлар вя сизляр 
йанымда олдунуз, мяня йетяр.

-Мян сизи йубилейиниз мцнасибяти 
иля щям юз адымдан, щям дя «Дяр-
бянд» гязетинин коллективи адындан 
сямими гялбдян тябрик едир, сизя 
саьлам юмцр, вя  бир- бириндян эюзял 
роллар арзу едирям!

-Чох саь ол  гызым, тяшяккцр едирям
                     А. МЯММЯДОВА      
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Театра баьлы юмцр
МӘДӘНИЈЈӘТ

ДР мядяниййят назири Зарема Бутайева бу йахынларда 
няггаш -ряссам Ъанна Колесникованы йубилей мцнасибятиля 
тябрик етмишдир. Бу щагда информасийа аэентлийиня назир-
лийин мятбуат хидмятиндян хябяр верилмишдир. 

Тядбирдя щямчинин Щ.С.Щямзятов адына Даьыстан тяс-
вири инжясянят музейинин директору Салищят Щямзятова вя 
Даьыстан Республикасынын халг ряссамы Ямирхан Мящям-
мядов да иштирак етмишляр.

«Щягигятян эюзяллик йарадылан мяканда олмаг гярибя 
щиссиййатдыр. Сизин бюйцк истедадыныз, чохиллик ямяйиниз, 
йцксяк пешякарлыг вя сечдийниз сащяйя сонсуз садиглийиниз 
щюрмят вя ещтирама лайигдир. Йубилейиниз мцнасибятиля 
сизи црякдян тябрик едир, сизя жан саьлыьы, илщам, баш-
ладыьыныз бцтцн ишлярдя уьурлар, ямин-аманлыг вя аиля 
хошбяхтлийи арзулайырам»,-дейя З.Бутайева билдирмишдир.

Эюрцшцн ахырында Даьыстан Республикасында тясвири 
инжясянятин инкишафында бюйцк хидмятляриня, чохиллик 
мящсулдар ямяйиня вя йубилейи иля ялагядар Колесниковайа 
ДР мядяниййят назирлийинин тяшяккцрц тягдим олунмушдур.

Ъанна Колесникованы 
йубилей мцнасибятиля 

тябрик етмишдир
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Хцсуси нцмуняли атте-
стат верилмяси гайда-
сына эюря жари илдя 

Табасаран районунда «Тящсил-
дя уьурлара эюря» медалыны 
районун 40 мязуну алмышдыр. 
Медалын верилмяси гайдасы-
на эюря мцкафат мязунлара 
яла гиймятляря эюря тягдим 
олунур. 

Мянбянин мялуматына 
эюря медал аланларын 10 
вя 11-жи синифлярдя йекун 
гиймятляри яла, рус дили вя 
рийазиййат цзря нятижяси 70 
балдан аз олмамалыдыр.

Мцшавиряни ачан район 
башчысы билдирмишдир ки, 
ютян илдя олдуьу кими жари 
илдя дя ВДИ-нин верилмяси 
йахшы тяшкилатчылыг сявий-
йясиндя нюгсансыз вя штат 
реъиминдя кечирилмишдир.

«Лакин биздя олан мялу-
мата эюря тящсил сащясиндя 
нязарят вя йохлама идаряси 
мцтяхяссисляринин 2020-жи 
илдя кечирдийи ВДИ йекунла-
рынын анализи вя монотори-
нэиня эюря районун бир сыра 
мяктябляриндя хцсуси нцму-
няви аттестатларын верил-
мясиндя ганун  позунтулары 
ашкар етмишляр.

Кечирилмиш тядбирляр 
нятижясиндя мяктябляри 
яла гиймятлярля битирян 40 
няфярдян 5-и рус дили вя 
рийазиййат цзря: 3 няфяр «Та-
басаран району эимназийасы» 
БДТМ-дян, 1 няфяр «Жулдаг» 
орта цмумтящсил мяктябиндян 
вя 1 няфяр «Дцбек» ОУМ 70 
балдан аз топламышлар. Беля 
вязиййят йолверилмяздир. Тящ-

сил Идаряси иддиачыларын 
сечилмясиня жидди нязарят 
етмялидир»,-дейя о, билдир-
мишдир. 

Район тящсил Идарясинин 
ряиси Абдусалам Щясянов 
билдирмишдир ки, ВДИ фор-
масында рус дили вя рийазиййат 
цзря айлыг диагностик ишляр 
кечирилир.

«Медала иддиа едянляр-
ля сечим едилмиш фяннляр 
цзря нцмуня ВДИ-си кечири-
лир. Иддиачыларын няти-
жяляри айрыжа излянмиш вя 
цмумтящсил тяшкилатлары 
башчыларынын нязяриня 
чатдырылмышдыр. Сечилмиш 
фяннляр цзря тякрар нцмуня 
ВДИ-нин кечирилмяси жари 
илин апрел айында кечирил-
мяси планлашдырылмышды. 
Анжаг мясафяли тящсилля 
ялагядар онун кечирилмяси 
мцмкцн олмамышдыр. Лакин 
позунтулар да олмушдур. Бир 
сыра мяктяблярин башчыла-
ры шаэирдлярин билийинин 
кейфиййятинин гиймятляндирил-
мясиня кифайят гядяр нязарят 
етмямиш, бязи мяктяблярин 
мцяллимляри медалчыларын 
гиймятлярини сцни олараг 
артырмышлар. Йохламалар 
мцяллимляр тяряфиндян 
рцблцк вя иллик гиймятлярин 
гейри-обйектив гойулдуьу факт-
лары ашкар етмишдир»,-дейя 
А.Щясянов билдирмишдир.

Мцшавиряни йекунлаш-
дыран район башчысы аш-
кар едилмиш нюгсанларын 
арадан галдырылмасы цзря 
тядбирляр эюрцлмясини тяляб  
етмишдир.

ВДИ-2020-нин нятижяляри 
мцзакиря едилмишдир

Район башчысы Мящяммяд Гурбанов ВДИ-2020 верилмя-
синин нятижяляриня эюря мязунларла мцшавиря кечирмиш-
дир. Бу щагда информасийа аэентлийиня район мцдириййяти-
нин мятбуат хидмятиндян хябяр верилмишдир.

Дөвләт Думасынын депу-
таты хәстәхананын баш 
һәкими Расим Рамаза-

новла сөһбәтиндә деди: -Бизим һәр 
биримиз һәкимләримизин һәр ҝүн 
нәһәнҝ бир иш јүкүнә дөздүјүнү, 
коронавирус инфексијасына гар-
шы мүбаризә апардығыны чох 
јахшы баша дүшүрүк. Онлар 
башгаларынын һәјатыны хилас 
етмәк үчүн өзләрини рискә атыр-
лар. Мән фәдакар әмәјинә вә әсл 
гәһрәманлығына ҝөрә һәкимләрә, 
тибб баҹыларына, бүтүн ишчиләрә 
дәрин тәшәккүрүмү билдирирәм. 
Сиздән сәмими миннәтдарлығымы 
вә ән хош арзуларымы онлара 
чатдырмағынызы хаһиш едирәм.

 Расим Рамазанов деди ки, 
биринҹи далға илә мүгајисәдә 
пандемија илә бағлы вәзијјәт 
һазырда о гәдәр дә кәскин дејил. 

Хәстәханада кифајәт гәдәр дәрман 
вә фәрди горујуҹу васитәләр 
вар. Бундан әлавә, артыг Русија 
Президенти Владимир Влади-
мирович Путинин ҝөстәриши 
илә инша едилмиш Каспијск 
Мәркәзи Шәһәр Хәстәханасынын 
әразисиндә чохфунксијалы бир 
тибб мәркәзи фәалијјәт ҝөстәрир. 
Мәркәз КОВИД-19 хәстәләринин 
мүалиҹәси үчүн лазым олан 
бүтүн мүасир аваданлыгларла 
тәҹһиз едилмишдир. Дүздүр, 
һәләлик бу тибб мүәссисәси 
үчүн ишчи һејәти  ајрылмајыб, 
шәһәр хәстәханасынын диҝәр 
ш ө б ә л ә р и н д ә н  ол а н  т и б б 
ишчиләри бурада ишләјир.

 Дөвләт Думасынын депутаты 
сәлаһијјәтләри чәрчивәсиндә бу 
мәсәләнин һәллиндә мүмкүн гәдәр 
көмәк ҝөстәрмәјә чалышаҹағыны 

сөјләди.
К а с п и ј с к  ш ә һ ә р 

хәстәханасынын баш һәкими Ра-
сим Рамазанов Јури Левитскијә 
ҝөстәрдији диггәтә ҝөрә тәшәккүр 
етди.

Јури Левитски: Һәкимләр инсанларын 
һәјатыны хилас етмәк үчүн өзләрини 

рискә атырлар 
Русија Федерасијасы Федерал Мәҹлисинин Дөвләт Дума-

сынын депутаты Јури Левитски, Каспијск  Мәркәзи Шәһәр 
Хәстәханасынын тибб ишчиләри үчүн јемәк дәстләрини тәгдим 
етди.

Мүкафатландырыланлар арасында 
Хасавјурт рајонунун беш сәһијјә 
ишчиси - Зәһра Абакарова, Абдулба-

сир Нахајев, Хадижат Нурова, Ајзав Тагирова, 
Куржан Һәсәнова вардыр. Рајонун башчысы 

Ҹамбулат Салавов һәкимләри тәбрик етмиш вә 
тибб ишчиләринә өз сағламлыгларыны неҹә 
рискә атдыгларыны, һәр һәјат үчүн мүбаризә 
апардыгларыны хатырлајараг миннәтдарлығыны 
билдирмишдир.

Путин Хасавјурт бөлҝәсинин 5
һәкимини мүкафатландырды

 Русија Федерасијасынын Президенти Владимир Путин, КОВИД-19 вирусу илә мүбаризәдә вердији 
төһфәләрә вә пешә вәзифәләрини јеринә јетирмәкдә фәдакар ишләдикләринә ҝөрә Дағыстанда 196 
тибб ишчисини мүкафатландыран Фәрманлар имзалады. Бу барәдә “Дағыстан” хәбәр аҝентлијинә 
нојабрын 9-да бәләдијјәнин мәтбуат хидмәти мәлумат вериб.

Верниссаж бу јахынларда 
“Русија мәним тарихим-
дир” сәрҝи комплексиндә 

баш тутду. 300 әсәрдән ибарәт 
олан бөјүк  експозисија  та -
нынмыш чағдаш рәссамлыг 
сәнәткарларынын һәгигәтән ми-
силсиз композисијасыны бир араја 
ҝәтирди: халг, Русијанын әмәкдар 
рәссамлары, фәхри сәнәткарлары, 
өлкәнин ҹәнубундакы Рәссамлар 
Иттифагы үзвләринин мүхтәлиф 
мүкафатлары вә мүсабигәләри 
лауреатларыны бир јерә топлады. 
Сәрҝидә Русијанын 20 -Адыҝеј, 
Дағыстан, Ингушетија, Кабардин-
Балкарија, Гарачај-Чәркәз, Шима-
ли Осетија-Аланија, Чеченистан, 
Һәштәрхан, Краснодар вә бир сыра 
диҝәр реҝионлары иштирак едирди.

“ Ҹ ә н у бу н  ҝ ө ј  г у р ш а ғ ы ” 
чәрчи вәсин дә  Д ағ ыст анын 
пешәкар тәсвири инҹәсәнәти 
Русија Федерасијасынын әмәкдар 
рәссамы Зулкарнаја Рабадановун, 
Дағыстанын халг рәссамлары - 
Мухтар Камбулатов, Әмирхан Ма-
гомедов, Тимур Каҝиров, Дағыстан 
Ре спубликасынын әмәкдар 
рәссамлары - Хыдыр-Зулдан 
Јунусовун вә еләҹә дә диҝәр фырча 
усталары - ДР-нын Рәссамлар Итти-
фагынын үзвү Наталија Савелјева, 
Һәбибула Амаров, Магомедка-
мил Һаҹыјев, Абдула Магомедов, 
Марсијат Мирзәханов, Шапи Ра-
бадановун ишләри сәрҝидә тәгдим 
едилди. 

Ачылыш чәрчивәсиндә Дағыс-
тан нүмајәндәләри дә “Русијанын 

ҹәнубундакы мүасир тәсвири 
инҹәсәнәт мәнзәрәси” елми-прак-
тик конфрансынын ишиндә ишти-
рак етдиләр, бу мүддәтдә өлкәнин 
апарыҹы сәнәт тарихчиләри 
рәссамлығын мәшһур жанрларын-
дан бири олдуғу вә мүасир дүнјада 
неҹә дәјишдији барәдә данышдылар. 

“Бу бөјүк сәрҝи лајиһәсинин 
тәшкилатчылары ҹәнуб мәнзәрә-
синин зәнҝин палитрасыны вә бөјүк 
өлкәмизин мүхтәлиф јерләриндә 
сәнәткарларын бу еҹазкар жанрда 
неҹә ишләдијини ҝөстәрдиләр. 
Дағыстанлы сәнәтчиләр бу 
әламәтдар мәдәнијјәт форумун-
да бөлҝәмизи лајигинҹә тәмсил 
етмишләр. Әсәрләр фырча усталары-
мызын бу ҝүн уғурла јаратдыглары 
мүхтәлиф үслуб вә техникалары 
тәмсил едир ”,-дејә Рәссамлар Ит-
тифагынын Дағыстан шөбәсинин 
сәдри Гурбанәли Магомедов гејд 
етмишдир.

ИНҸӘСӘНӘТ Пјатигорскдакы сәрҝидә 11 дағыстанлы 
рәссамын  әсәрләри тәгдим едилдиДағыстанын 11 мәшһур рәссамынын ишләри Пјатигорскда 

кечирилән “Ҹәнубун ҝөј гуршағы – 2020” бөлҝәләрарасы мәнзәрә 
сәрҝисиндә тәгдим олунур.

 Дағыстан Республикасы Мәдәнијјәт Назирлијинин мәтбуат 
хидмәтинин “Дағыстан”хәбәр аҝентлијинә вердији мәлумата ҝөрә, 
ҝенишмигјаслы лајиһә Русија Мәдәнијјәт Фондунун дәстәји илә 
Мәдәнијјәт милли лајиһәсинин “Јарадыҹы инсанлар” федерал 
лајиһәси чәрчивәсиндә һәјата кечирилир.



Бу репрессијанын гурбанла-
рына чевриләнләрдән бири дә 24 
јанвар 1905-ҹи илдә Дәрбәнддә ана-
дан олмуш Мәммәд-Казым Әләкбәр 
оғлу (азәрбајҹанлы) Әләкбәрли иди. 
О   1926-ҹы илдә  КПСС сыралары-
на гәбул олунмушду. 1927-ҹи илдә 
В.И.Ленин адына Азәрбајҹан Педа-
гожи Институтуну битириб. Ҝәнҹә 
милли фәдакарлыг шөбәсинин 
мүдири, “Краснаја Ҝәнҹә”  журна-
лынын (1927), “Дағыстан Фүгарасы” 
гәзетинин (Маһачгала) вә “Маариф 
Јолу” журналынын (1928-30) редак-
тору иди.

 1934-ҹү илдә Москвада Гыр-
мызы Профессорлар Институтуну 
битирди. Даһа сонра Азәрбајҹан 
Јазычылар Бирлијинин сәдри, 
Азәрбајҹан Дөвләт Универси-
тетинин ректору (1935-ҹи илә 

гәдәр), “Коммунист”, “Вышка”, 
“Литературнаја газета”, “Ингилаб вә 
Мәдәнијјәт” (Революция и культу-
ра), “Литературный Азербайджан” 
журналларынын редактору вә диҝәр 
мәсул вәзифәләрдә чалышмышдыр.

 Ә л ә к б ә р л и ,  Л е н и н и н 
әсәрләринин Азәрбајҹан дилиндә 
нәшрини һазырлајан илк редактор-
лардан бири олмушдур. 

Мәммәд Казым Әләкбәрли, 
Азәрбајҹанда илк фәлсәфә 
дәрслијинин, Азәрбајҹан Совет 
әдәбијјатынын, “Октјабр ингилабы 
вә Азәрбајҹан әдәбијјаты”, “Со-
вет әдәбијјаты инкишаф јолунда” 
мүәллифидир “Апрел әдәбијјаты”, 

“Сосиал реализм үчүн”, “Ајдындан 
Јашара гәдәр”, “Дөнмә” вә с. ак-
туал проблемләр мөвзусунда 
мәгаләләрин мүәллифидир. 1934-

ҹү илдә Совет јазычыларынын 
илк гурултајында Азәрбајҹан 
әдәбијјаты һаггында бир мәрузә 
илә чыхыш етмишдир. 

Сталин репрессијасынын 
гурбаны олмуш вә 1938-ҹи илдә 
октјабр ајынын 12-дә (вә јахуд 13-
дә) Азәрбајҹанын Бакы шәһәриндә 
ҝүлләләнмишдир.

 Һазырлады: Амалија 
Ағакишијева

ЙЕНИЛИКЛЯР

ТУРИЗМ ИНКИШАФ ЕДИР
7 ДЯРБЯНД  №46 13 нойабр 2020-жи ил

РЕПРЕССИЈА ГУРБАНЛАРЫ

Султанов Зейняддин 
Мяшяди Баба оьлу 

– 1912-жи ил апрелин 
28-дя Дярбянд шящяриндя 
анадан олмушдур. Азярбай-
жанлыдыр. Доктор З.Султанов 
гядим кнйаз няслинин нцмайя-
синдян иди. О, 1930-жу илдя 
Даьыстан Тибб Институтуна 
дахил олмуш вя 1934-жц илдя 
щямин институту щяким-дер-
матолог ихтисасы цзря битир-
мишдир. З.Султанов 1935-жи 
илдя Даьыстан Халг Сящиййя 
Комиссарлыьынын баш дювлят 
мцфяттиши тяйин олунмушдур. 
1935-1939-жу иллярдя Мащач-
гала шящяриндя Республика 
Дяри-Зющряви диспансеринин 
баш щякими вязифясиндя 
чалышмышдыр. О, 15 апрел 
1939-жу илдя щярби щяким 
кими Гырмызы Ордуйа щягиги 
щярби хидмятя чаьырылмыш, 
1941-1945-жи илляр мцщарибя-
си дюврцндя Гутаиси шящярин-
дя йерляшян Жянуби Гафгаз 
халгларындан ибарят 388-жи 
атыжы дивизийада щярби щя-

ким кими хидмят етмишдир. 
1941- жи илин декабр айынын 
яввялляриндя щямин дивизийа 
Севастопол шящяриня эюндя-
рилмиш вя 1942-жи илин пай-
ызына гядяр З.Султанов орду 
тяркибиндя шящярин мцда-
фиясиндя иштирак етмишдир. 
З.Султанов тибб хидмяти майо-
ру рцтбясиндя ордудан тярхис 

олунмуш вя Мащачгала шящя-
риндя йерляшян Республика 
Клиник Хястяханасынын баш 
щякими тяйин едилмишдир. О, 
1956-жы иля гядяр РСФСР-ын 
мцхтялиф шящярляринин хя-
стяхана вя щоспиталларына 
рящбярлик етмиш, сонралар 
ися доьма Дярбянд шящяр 
хястяханасынын баш щякими 
вязифясиня тяйин олунмуш 
вя орада 1964-жц иля гядяр 
чалышмышдыр. 1965-жи илдя 
ися о, Азярбайжан Мцлки Ави-
асийа идарясинин тибби сани-
тар хидмятинин мцдири ишля-
мишдир. З.Султанова 1967-жи 
илдя йцксяк ихтисаслы щяким 
ады верилмишдир. Ямяк фя-
алиййяти ярзиндя о, мцхтялиф 
мцкафатларла, медалларла, 
фяхри фярманларла вя гий-
мятли щядиййялярля тялтиф 
олунмушдур. О, 1991-жи илдя 
Бакы шящяриндя вяфат ет-
мишдир.

   Щазырлады:
 Телман Тащирли

 МЯШЩУР ДЯРБЯНДЛИЛЯР

Султанов Зейняддин  Мяшяди Баба оьлу

Мәммәд-Казым Әләкбәр оғлу Әләкбәрли
Азәрбајҹанда Сталин репрессијалары — 1920-ҹи илләрин со-

нундан 1950-ҹи илләрин әввәлинә гәдәр Азәрбајҹан ССР-дә һәјата 
кечирилмишди. Бу репрессија Азәрбајҹанын али рәһбәрләринә, 
руһаниләрә, зијалылара вә варлы кәндлиләрлә бәрабәр, 
бүтүн Азәрбајҹан әһалисинә тохунмушдур. Репрессијалара 
әксингилаби фәалијјәтдә, ҹасуслугда, анти-совет тәблиғатыны 
апармагда шүбһәли билинән инсанларын вә әмлакынын 
миллиләшдирилмәсинә мане олан голчомагларын тәгиби о 
ҹүмләдән ҝүлләләнмәләри, һәбс олунмалары, әмәк дүшәрҝәләринә 
ҝөндәрилмәләри вә әһалинин ССРИ-нин диҝәр бөлҝәләринә 
депортасијалары дахил иди. 

«Русийада РФ милли- лайищяляри ишя са-
лынмыш порталы фяргляндирян хцсусиййят 
онларын щяр бир Русийа вятяндашына фярди 
йанашмасыдыр. Ян башлыжасы ися- щюкумятля 
якс рабитядир»,-дейя РФ Щюкумяти Сядринин 
мцавини Дмитри Чернышенко билдирмишдир. 

Витсе-назир гейд етмишдир ки, дювлят баш-
чысынын милли лайищялярдя ясасы гойулмуш 

милли мягсядлярин вя сямяряли тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиндя якс рабитя сон дяряжя 
важибдир. Гейд етмялийик ки, порталда юлкя 
сакинляри милли лайищялярин ня жцр йериня 
йетирилмясини дейил, щям дя тибби хидмятляр, 
сосиал юдянишляр, инкишафымыз цчцн идман 
вя мядяни имканлар вя еляжя дя мянзил шяра-
итляри щаггында информасийа ала биляжякляр.

Русийада милли лайищяляр 
цзря  портал-новигатор йарадылмышдыр

СИТА-нын вердийи мялумата эюря милли лайищялярин щяйата кечирилмясиндян шяхси 
мянфяят алмаг щаггында информасийа юлкянин сакинляриня кюмяк эюстяряжяк РФ милли 
лайищялярин интернет-порталы Русийада ишя салынмышдыр.

Әввәлҹә иштиракчылара, 
хүсусилә бәләдчиләр 
үчүн тәшкил олунан вә 

Ахулго мемориал комплексиндә 
баш тутан тарихи вә етнографик  
сәјјар- семинар филм нүмајиш 
олунду.

 Тәдбирин давамында 
иштиракчылар республика-
да  бәләдчиләрин һазырлығы 
мөвзусуна тохундулар. Бу 
ҝөрүшүн әсас мөвзуларындан бири 
олду. 

Бәзән бәләдчиләрин гәбуле-
дилмәз сәһвләрә јол вердикләри гејд 
едилди. Онлары даһа чох  тарихи 
биликләрлә әлагәләндирдиләр. 

Беләликлә, тарихчи Һаҹы Му-
рад Доного бәләдчиләр үчүн бир 
нечә бөлмәдән ибарәт мүһазирә 
салону јаратмағын лазым олдуғуну 
билдирди, һансы ки, онлар бурада 

Дағыстанын јаранма тарихини, 
халгларын адәт вә әнәнәләрини, 
сакинләрин ади вә тој- бајрам 
ҝејимләрини, Гафгаз мүһарибәси 
илә бағлы һәгигәтләри вә билмәләри 
лазым олан диҝәр мәлуматлары 
өјрәнәҹәкләр. Чүнки  бунлары 
билмәк анламаг чох ваҹибдир: 
бу мәлуматлар интернетдә 
мөвҹуддур вә орада јазыланларын 
һамысы доғрудур”,- дејә Доно-
го вурғулајыб. Дағыстан Респу-
бликасы Мүфтилијинин фәтва 
шөбәсинин мүдири Зајнулла Атајев 
әлавә етди ки, бәләдчи диҝәр 
биликләрлә јанашы, дин һаггында 
да бир дүшүнҹәјә саһиб олмалыдыр. 
Бу мөвзудан садә вә дәгиг истифадә 
етмәләринин лазым олдуғуну 
гејд етди. Мәсәлән, мәсҹидләрин 
мәгсәди, азанын нә олдуғу вә диҝәр  
мөвзулар һаггында дүзҝүн мәлумат 
вермәк.  “Һекајәләрин тәблиғата 
бәнзәмәмәси үчүн бу чох садә 
бир шәкилдә едилмәлидир. Дини 
мәсәләләр чох назик вә инҹәдир. 
Бәләдчиләр буну анламалыдырлар 

”деди Атајев. 
О, һәмчинин Дағыстан Ре-

спубликасы Мүфтилијинин бу 
тәшәббүсү дәстәкләмәјә вә туро-
ператорларын нүмајәндәләри үчүн 
курслар кечирмәјә һазыр олдуғуну 
да әлавә етди.

Дағыстан Туризм Назир-
лијинин рәһбәри Рәсул Ибраһимов 

республика үчүн ваҹиб олан бир 
мөвзуну мүзакирә етдикләринә 
ҝөрә тәдбирин тәшкилатчыларына 
тәшәккүр етди. Һәр ил бөлҝәјә 
турист ахынынын 20 фаиз 
артдығыны вә бу саһә илә бағлы 
мәсәләләрин ҝетдикҹә даһа 
чох актуаллашдығыны сөјләди. 
Ибраһимов буна бәнзәр иҹласларын 
назирликдә кечирилдијини дә гејд 
етди.

“Бирликдә ишләмәк, проблем-

ләри бирликдә мүзакирә етмәк вә 
бирликдә һәлл етмә јолларыны 
тапмаг истәјирик. Бөлҝәнин туризм 
потенсиалы артыр. Бу ҝүн һәр кәс 
Дағыстанла марагланыр. Бурада 
сәсләндирилән лајиһә бәләдчиләр 
тәһсили үчүн диҝәр тәшәббүсләр 
кими, онун һәјата кечирилмәсини 
дәстәкләмәјә вә көмәк етмәјә 
һазырыг. Сәлаһијјәтләримиз 
чәрчивәсиндә мүмкүн олан һәр 
шеји едәҹәјик”, - деди.

Сонра иштиракчылар еколо-
ҝија проблемини мүзакирә етдиләр. 
Бәләдијјәләрдә мүтәмади ола-
раг тәшкил едән “Хејир давам-
чылары” һәрәкатынын рәһбәри 
Мәһәммәдрәсул Һаҹыјев бу мөвзуда 
данышды:

“Белә  дә  олур:бир  јери 
тәмизләјирик - бир һәфтә сонра 
ејни вәзијјәт јараныр. Әввәлҹә 
әтрафы туристләрин  чирклән-
дирдијини дүшүнүрсән. Анҹаг 
проблеми даһа дәриндән өјрәнинҹә, 
сакинләримизин бу мәнзәрәнин 
архасында олдуғуну анламаға 
башлајырсан. ДР Тәбии Сәрвәтләр 
Назирлији илә бу мәсәләни ҹидди 
сәвијјәдә һәлл етмәји планлаш-
дырырыг. Диҝәр шөбәләр дә го-
шула биләр. Һәр биримиз үмуми 
ишә төһфә версәк, мүсбәт нәтиҹә 
ҝөрәрик ”,-деди Һаҹыјев.

Тәдбир заманы диҝәр конфранс 
иштиракчылары да чыхыш етдиләр.

Дағыстанда туризмин 
инкишафы проблемләри 

мүзакирә едилди 
Өтән һәфтәнин ҹүмә ҝүнү Маһачгалада кечирилән конфрансда 

туризм сәнајесинин инкишафы мүзакирә едилди. Тәдбир РОСТ 
Дағыстан Сәјаһәт Сәнајеси реҝионал шәбәкәси Иттифагы, “Хејир 
давамчылары” Көнүллү һәрәкаты, вә “Хејријјәчи Достлар» 
хејријјә ассосиасијасы тәрәфиндән тәшкил едилмишдир
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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.

ПИ № ТУ05-00349 01                 
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ТЕРРОРИЗМ ДӘҺШӘТЛИ БӘЛАДЫР

9  н о ј а б р  т а р и х и н д ә 
П.С.Һәмзәтова адына Дағыстан 

“Тәсвири инҹәсәнәт” музејиндә 
Дағыстан Республикасы Милли 
Сијасәт вә Дини Ишләр Назирлији 
тәрәфиндән музеј рәһбәрлији илә 
бирликдә тәшкил олунан терро-
ризм идеолоҝијасынын гаршысы-
нын алынмасы мөвзусунда сөһбәт 
едилди.

Сөһбәтдә Русија Һүгуг Акаде-
мијасынын Маһачгаладакы фили-
алынын тәләбәләри вә мүәллим 
һејәтинин нүмајәндәләри иштирак 
етдиләр.

Тәдбирдә  ДР-ин милли 
назирлији  адындан дини вәзијјәтин 

мониторинҝи, тәһлили вә дини 
зәминдә мүнагишәләрин гаршы-
сынын алынмасы шөбәсинин 
мүдири Магомед Магомедов 
вә Идарәнин баш мүтәхәссис-
експерти Абдулһәмид Сәмәдов 
иштирак етдиләр.

М.Магомедов чыхышында 
ҝәнҹләрин радикаллашмасы-
нын әсас сәбәбләриндән вә бу 
феноменә гаршы республика-
нын дини тәшкилатлары илә 
бирликдә һакимијјәт органлары-
нын апардығы ишләрдән данышды. 
Натигин сөзләринә ҝөрә, бу ҝүн 
бүтөвлүкдә өлкәдә олдуғу кими 
республикада да диндарларын дини 

ајинләрә әмәл етмәләри үчүн һәр 
ҹүр шәраит јарадылыб. Дөвләт бизә 
јалныз бу вә ја башга динә риајәт 
етмәк һүгугу вермир, ејни заманда 
онларын раһат һәјата кечирилмәси 
үчүн шәраит дә јарадыр деди.

 Сөһбәт әснасында тәләбәләр, 
шөбәнин рәһбәрлији алтын-
да олан истигамәтдә назирлијин 
нүмајәндәләринә суаллар вердиләр 
вә һәртәрәфли ҹаваблар алдылар. 

Тәдбирин сонунда музејин 
вә Һүгуг Академијасынын 
нүмајәндәләри ҝөрүшү кечирдијинә 
ҝөрә назирлијә тәшәккүр етдиләр 
вә ҝәләҹәкдә дә буна охшар 
тәдбирләри системли шәкилдә 

һәјата кечирмәјә һазыр олдуглары-
ны билдирдиләр.

 Хатырладаг ки,  ҝөрүш 
Дағыстан Республикасы Милләт-
ләр Назирлији тәрәфиндән дин 
хадимләринин, илк нөвбәдә ҝәнҹләр 
арасында террор идеолоҝијасынын 
2020-ҹи иләдәк террорчулуг 
идеолоҝијасынын јајылмасынын 
гаршысынын а лынмасына 
јөнәлмиш тәблиғат ишләриндә 
иштиракы үчүн бирҝә тәдбирләр 
планынын иҹрасы чәрчивәсиндә 
кечирилиб.

ДР милли сијасәт вә ди-
ни ишләр үзрә назирлијин 
информасија тәминаты шөбәси
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гаршысынын алынмасы мүзакирә едилди

Са н к т - П е т е р бу р гд а , 
“Октјабрски” бөјүк кон-
серт залында,“Милли 

Бирлик” Ҝүнүнүн гејд олунмасына 
һәср олунмуш “Биз Бирликдәјик” 
иллик гала консерти кечирилди.

Роспотребнадзор тәрәфиндән 
гојулан мәһдудијјәтләр сәбәбиндән 
верилиш тамашачысыз онлајн апа-
рылды вә шимал пајтахтындакы 
телевизијаларда ҝөстәрилди.

Тәдбирдә ијирми бешдән чох ән 
јахшы јарадыҹы груп вә ифачы иш-
тирак етмишдир онларын арасында 
бәдии рәһбәри Дағыстан Респу-
бликасынын “Әмәкдар Мәдәнијјәт 
Ишчиси” Нурмагомед Һаҹыјевин 
олдуғу Дағыстан нүмајәндәлијинин 
Санкт-Петербургдакы “Имамат» 
ушаг вә ҝәнҹләр хореографија ан-
самблы да олмушдур.

Консерт заманы јарадыҹы 
груплар вә ифачылар Санкт-

Петербург сакинләрини вә го-
нагларыны вокал, инструментал 
вә хореографија сәнәтләри илә, 
Нева үзәриндә јашајан халгларын 
милли әнәнәләри вә адәтләри илә 
таныш едәрәк, чохмилләтли шимал 
пајтахтынын бирлијини нүмајиш 
етдирдиләр.

Консерт Милләтләр Еви 
тәрәфиндән Санкт-Петербургдакы 
милләтләрарасы мүнасибәтләр вә 
миграсија сијасәтинин Комитәси, 
милли-мәдәни бирликләр (ММБ) 
вә шәһәр иҹмаларынын дәстәји илә 
тәшкил едилди.

 Дағыстан Республикасы-
нын Санкт-Петербургдакы 
нүмајәндәси Һәсән Һәсәновун 
сөзләринә ҝөрә, артыг әнәнәви 
һала ҝәлән бу тәдбирләр чох 
зәруридир, чүнки бир-биринизин 
мәдәнијјәти вә әнәнәләрини даһа 
јахшы танымағыныза имкан ве-

рир, фәргли милләтләрдән вә 
конфессијалардан олан инсанларын 
шәһәри јаратдығыны, горудуғуну вә 
инкишаф етдирдијини унутмајын, 
дејә даими нүмајәндә  вурғулады: 

“Дағыстанлылар бу ишдә ән фәал 
рол ојнадылар вә бундан сонра да 
давам едәҹәкләр”.

Низамидин КАИНБЕКОВ

Дағыстанын  “Имамат” ансамблы Санкт-Петербургдакы
гала консертдә чыхыш етди

Даьыстан Дювлят Тех-
ники  Университе -
тинин маэистранты 

Марат Шащбазов октйабрын 
14-15-дя финалы кечирилмиш 
«Умник- Цифровой нефтегаз» 

Цмумрусийа мцсабигясинин га-
либи олмушдур. Али мяктябин 
мятбуат мяркязиндян инфор-
масийа аэентлийиня верил-
миш мялумата эюря «Русийа 
Федерасийасында рягямсал 
игтисадиййат технолоэийала-
ры» програмына лайищялярин 
мцвафиг олмасы мцсабигянин 
шяртляриндян бири иди. 

Тядбир чярчивясиндя да-
ьыстанлы тялябя «Нефтин 

сыхышдырылмасы просесинин 
модернляшдирилмясинин ал-
горитми вя програм модулунун 
ишляниб щазырланмасы» лайи-
щясини тягдим етмишдир.

Лайищя елми тядгигатларын 
кечирилмясиня, инновасийалы 
мящсулун йарадылмасына вя 
щазыр мящсулун базара чы-
харылмасы цчцн илк аддым-
ларын йериня йетирилмясиня 
йюнялдилмишдир.

Лайищя цзря ишин эедиша-
тында материалларын елми 
ъурналларда дярж едилмя-
си вя йарадылмыш мящсу-
лун мясяляляри цзря елми 
конфрансларда вя лайищя 
чярчивясиндя мясялялярин 
щяллиндя иштирак едилмяси 
планлашдырылмышдыр. Лай-
ищянин щяйата кечирилмясиня 
маэистрант 500 мин рубл мя-
бляьиндя грант алмышдыр.

ИСТЕДАДЛЫ ЭЯНЖЛЯР 

ДДТУ-нун маэистранты Цмумрусийа 
мцсабигясиндя галиб чыхмышдыр


