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ТЕБРИК
  За « Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин депутатрин Собранидин, администрация-
дин ва кьилди жуван патай вири районэгьлийриз Сив хуьнин сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.

Къуй Сад тир Аллагьди куьне кьур сивер, куь дуьаяр кьабулрай ва куь эрзиман мурадар кьилиз
акъатрай.Къуй и экуь сувари куь кIвалериз,куь хзанриз динжвал ва шадвал гъурай.

Зун инанмиш тирвал, исламдин руьгьдинни ахлакьдин ивирри гележегдани яратмишунин кардиз,
районэгьлияр сад-садан гъавурда акьуниз,абурун арада дуствал ва меслятвал артух хьуниз къуллугъда.

Заз вири районэгьлийрихъ сагъламвал, ислягьвал, хушбахтвал хьана кIанзава.
  «Сулейман-Стальский  район» муниципальный   райондин  Кьил                      Н. Абдулмуталибов

Мубаракрай!
Ери-бине Сулейман-Стальс-

кий райондин Кьасумхуьрелай
тир Азим Алаудинович Ярагьме-
доваз РФ-дин Президент Влади-
мир Путинан 2017-йисан 10-июн-
дин Указдалди 1-классдин Чрез-
вычайный ва Полномоченный
Посланникдин дипломатвилин
дережа ганва. И дережа генерал-
полковникдин чиндихъ галаз ба-
рабар яз кьазва.

А.Ярагьмедов Эритрея государствода РФ-дин Чрезвычайный ва
Полномочный Посол я. И къуллугъдал тайинардалди ада РФ-дин
МИД-да, Таджикистанда Генконсулвиле кIвалахна.

2011-йисалай 2015-йисалди ам Россиядин МИД-дин Федерация-
дин субъектрихъ, парламентдихъ ва общественный тешкилатрихъ
галаз алакъаяр хуьнин рекьяй Департаментдин директордин къул-
лугъдал алаз хьана.

                                ***
Кьиблепатан территориальный

округда Дагъустандин Кьилин па-
тай тамам ихтиярар ганвай векил
Энрик Селимович Муслимов
Россиядин военный тарихдин об-
ществодин (РВИО) Дагъустандин
региональный отделенидин Къа-
юмвалдай советдин председател-
виле рейсадвилелди хкянава.

«Э.Муслимова РВИО-дин
Дагъустанда авай отделенидин
кIвалахда иштирак авуни чIехи
проектар кьилиз акъуддай, кIвалахдин менфятлувал хкаждай мумкинвал
гуда», - къейдна Къаюмвилин советда авай чешмеди.

РикIел хкин, Россиядин военный тарихдин общество РФ-дин Прези-
дент Владимир Путинан 2012-йисан 29-декабрдин Указдалди тешкилна.

И общество РФ-дин оборонадин ва культурадин министерствойри
тешкилнавайди я.

Райадминистрацияда Агьалияр кьабулна
Алатай жуьмя юкъуз, 16-

июндиз, гьар гьафтеда адет хьан-
вайвал, муниципальный район-
дин Кьил Нариман Шамсудино-
вич Абдулмуталибова райадми-
нистрацияда жуьреба-жуьре ме-
сэлайрай чпин арзаяр гваз атан-
вай I4 кас агьалияр кьабулна.
Абурни асул гьисабдалди чилин
ва социальный, аваданламишу-
нин, эцигунрин, кIвалахдал таъ-
минарунин месэлайрихъ галаз
алакъалубур тир.

Кьилди къачуртIа, Алидхуьре-
лай тир Гьажалиев Селим Каз-
бекован тIварунихъ галай куьче-
да яшамиш жезвай агьалияр ара
атIунар авачиз хъвадай целди
таъминарун патал куьмек гунин
тIалабун гваз атанвай.

Райондин Кьили и месэла гья-
лун «сельсовет Касумкентский»
хуьруьн поселенидин админис-
трациядал тапшурмишна.

Кьасумхуьрелай тир Алиме-
гьамедов Максим, Герейхано-
ван хуьряй тир Ламетова Раиса
ва Кьулан СтIалдилай тир Къиз-
халум ва Алим Алим овар
кIвалахдалди таъминуранин жи-
гьетдай куьмек гунин тIалабун
гваз атанвай. Абурун арзаяр кьа-
булна ва учетдиз къачуна.

Агъа СтIалдилай тир Гюлас-
рет Саидгьасанова тарсарин ся-
терин кьадар артухарунин жигь-
етдай куьмек гунин арза гваз
атанвай. Райондин Кьил Нари-
ман Абдулмуталибова цIийи
кIелунин йис алукьдалди и ме-
сэла гьялунин жигьетдайни куь-
мек гудайди къейдна.

ЦIийи Макьарин ва Эминхуь-
руьн библиотекайрин заведую-
щияр тир Милесат Ибрагьимо-
ва ва Алла Буржалиева чпин ма-
жибар артухарунин тIалабун
гваз атанвай. Райондин Кьили и
месэла гьялунин карда талукь
тир куьмек гудайди лагьана.

Уллу Гъетягърин СОШ-дин
директор Шихгьасанов Роберт
школадин эменнидин докумен-
тра авай гъалатIар туькIуьр хъу-
вунин карда куьмек гунин

тIалабун авай арза гваз атанвай.
И месэла ахтармишун УМИЗ-
дал тапшурмишна.

Кьасумхуьрелай тир Хидиров
Хидир Кьасумхуьруьн куьгьне
муькъуьн сергьятда туьквен
эцигунин патахъай куьмек гунин

арза гваз атанвай. И месэла рай-
администрациядин архитектура-
дин ва ЖКХ-дин отделдихъ галаз
санал гьялун «сельсовет Касум-
кентский» АСП-дал тапшур-
мишна.

Кьасумхуьрелай тир Гьуьсен-
бекова Раижат Ислягьвилин куь-
чеда куьгьне муькъвелай обе-
лискдал кьван михьивал хуьн
таъминарунай (зирзибил вахчу-
най) тамам тир мажиб тагузвай-
дан гьакъиндай арза гваз атан-
вай.

Нариман Абдулмуталибова и
месэладин гьакъиндай ахтар-
мишна, дуьз къайда тун право-
вой отделдал тапшурмишна.

Герейханован хуьруьн 2-отде-
ленидай тир Эльмира Махрабо-
ва 2004-йисуз Чечняда кьегьал-
вилелди телеф хьайи вичин хва
офицер Тагьир Махрабоваз
кьейидалай гуьгъуьниз игитви-
лин лайихлу тIвар гунин карда
куьмек гунин тIалабун авай арза
гваз атанвай.

Нариман Абдулмуталибова
телеф хьайи офицердин тIвар
эбеди авунин месэла гьялун ви-
чин хивез къачуна ва вичин хсу-

си гуьзчивилик кутуна.
«село Эминхюр» АСП-дин

кьил Къарибов Бедулагь чилин
ва гьакIни Эминхуьре куьгьне
столбаяр дегишарунин карда
куьмек гунин арза гваз атанвай.

Сад лагьай месэладай ахтар-

мишна, талукь теклиф гъун рай-
администрациядин кьилин 1-за-
местителдин ва УМИЗ-дин руко-
водителдал т апшурмишна.
Кьвед лагьай месэладай район-
дин электрический сетрин руко-
водстводиз рекье твадай чар гьа-
зурун тапшурмишна.

Кьасумхуьрелай тир Загьи-
ров Эрвин чилин участокдин
патахъай гьуьжет алай месэла
гьялунин жигьетдай куьмек гу-
нин тIалабун гваз атанвай.

Райондин Кьили и месэла за-
кондин истемишунрихъ галаз
кьадайвал ахтармишна, талукь
теклифар гъун райадминистра-
циядин правовой отделдин на-
чальникдал тапшурмишна.

Райондин Кьил Н. Ш. Абдул-
муталибова гьар са агьалидин
арзайрихъ дикъетдивди яб акал-
на, абурун гьакъиндай тамам
жавабар гана, гъавурдик кутуна,
са бязи месэлайрай тамам жа-
вабар агакьарун райадминист-
рациядин талукь тир къуллугъ-
рин руководителрин хиве туна.
Агьалияр вири рази яз хъфена.

(Райондин сайтдай)
Гьазурайди А. Камилов я.

Агьалийри разивал ийизва
Райондин маса хуьрера хьиз, вич алай йисан 1-сентябрдиз ишле-

мишиз вахкун фикирдиз къачунвай Эминхуьруьн юкьван школадин
сергьятда ва адахъ галаз алакъада авай  рекьера къир цунин ва ава-
данламишунин кIвалахар кьиле тухузва. А куьчейрикай сада хуьруьн
поселенидин администрациядин ва гьакI мискIиндин дараматарни
ава. И кIвалахар райондин рекьерин фондунин такьатрин гьисабдай
«Прогресс» ООО-ди кьиле тухузва.

Агъасиеван, Салихован ва Фабричная куьчейрин яргъивили 750
метр, гьяркьуьвилини 6 метр тешкилзава. Къир цунихъ галаз сад хьиз,
школадин дараматдин вилик квай чкаярни аваданламишда. Анрай
школьникриз ва хуьруьн агьалийриз физ къулай ва хатасуз жеда.

Куьчейрин гьал хъсанвилихъ  аквадайвал дегиш хьанва. И кардилай
хуьруьнвийри еке разивал ийизва  райондин руководстводиз
чухсагъул лугьузва.
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«Шарвили» – 2017 ЧIехи суварин къаршидиз
Малум тирвал, алай йисуз чна лез-

ги халкьдин «Шарвили» къагьриман-
вилин эпосдин сувар къадим Ахцегьа
I8-сеферда шад гьалара къейд ийида.
Республикадин метлеб авай и суварин
иштиракчийрин кьадар ва сергьятар
йисалай-йисуз артух ва гегьенш жез-
ва. Им тIебии карни я, гьикI хьи, чи
тарихда Дагъустандин халкьар вири
вахтара чпин винел атай душманрин
аксина санал женгиниз къарагъайди я,
гьакI шадвилерин мярекатрин ишти-
ракчиярни хьайиди я, гьакI язни ама.
«Шарвили» эпосдин сувар и кардин
ачух шагьид я.

И йикъара  райадминистрацияда
«Шарвили» эпосдин сувар кьиле ту-
хунин жигьетдай районда кардик квай
тешкиллувилин комитетдин заседание
хьана. Ам и комитетдин председатель,
«Сулейман-Стальский район» муни-
ципальный райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибова
ачухна ва кьиле тухвана.

Вичин рахунра райондин Кьили
къейд авурвал, и йикъара Дербент
шегьерда кьиле фейи «Шарвили»
эпосдин сувар кьиле тухунин рекьяй
кардик квай республиканский оргко-
митетдин заседанидал алай йисуз и
сувар Ахцегьа 29-июлдиз тухунин
меслятдал атанва ва талукь тир серен-
жемарни кьабулзава. И жигьетдай чна-
ни, алатай йисара хьиз, сувар хъсан
тешкиллувал аваз ва вини дережада
аваз кьиле тухун патал чи еке пайни
кутун, чалай амайбуруз чешне къа-

лурун герек я.
Гуьгъуьнлай анал «Шарвили»

эпосдин сувариз гьазурвилер акунин
ва ам хъсан тешкиллувал аваз кьиле
тухунин теклифар гваз оргкомитет-
дин членар тир райондин культура-
дин отделдин начальник Майрудин
Бабаханов, и цIарарин автор, ЦБС-дин
директор Людмила Мегьамедрасуло-
ва, райондин агъсакъалрин Советдин
председатель Османов Фахрудин,
шаир Сажидин Саидгьасанов, район-
дин Общественный палатадин пред-
седатель Алимет Мейланов, «Куьре-
дин хабарар» газетдин редактор Аси-
ят Мирзалиева, райондин информа-
ционный агентстводин руководитель
Жабраил Асланов, РУО-дин началь-
ник Индира Османова, райадминист-
рациядин кьилин 1-заместитель Лацис
Оруджев, депутатрин райондин Со-
бранидин председатель Штибег Ме-

22-июнь рикIел хуьнин ва хажалатдин югъ я

Малум тирвал, 1941-
йисан 22-июндиз пака-
махъай фад фашистрин
Германияди бейхабарда-
каз чи уьлкведал вегьена.
Ватандин ЧIехи дяве баш-
ламиш хьана. Ватандин
азадвал ва аслу туширвал
патал Советрин халкьар,
гъиле яракь кьуна, вири
сад хьиз женгиниз къа-
рагъна.

Дуьньядин кьвед лагьай дяведиз
61 государство чIугунвай, 110 мил-
лион касди гъиле яракь кьунвай. Со-
ветринни Германиядин фронтда жен-
гер гьикI куьтягь жедатIа, гьадалай
инсаниятдин кьисмет аслу тир. Дя-
ведин сифте девир чи кьушунриз
гзаф четиндиз акъвазна, гьам техни-
кадал, гьамни кьушунрин кьадардал
гъалтайла еке артуханвилер авай фа-
шистри са къатда виликди гьужум-
завай ва 1941-1942-йисара абур Мос-
квадив, Сталинграддив ва Къавкъаз-
дин дагъларив кьван агакьна.

Гьа и девирда Коммунистрин
партияди, Советрин Гьукуматди ва
Яракьлу Къуватрин бажарагълу
полководецар тир Г. К. Жукован, К.
К. Рокосовскийдин, Н. С. Коневан, А.
И. Еременкодин, Л. А. Говорован ва
масабурун регьбервилик кваз жен-
гинин зурба операцияр кьиле тухва-
на ва вири дуьньядин тарих патал
метлеб авай Гъалибвал къазанмишна.

Къе, чи общество вилик финин
цIийи шартIара, чун алатай дяведа чи
халкьди ва адан армияди къалурай
зурба кьегьалвал мад сеферда дерин-
дай веревирд ийиз чалишмиш жезва.

Ватандин ЧIехи дяве куьтягь хьай-
идалай инихъ 72 йис алатнава. И дя-
веда гъалибвал къазанмишайди сиф-
те нубатда чи халкь я. Гьа и дяведа
виликан Советрин Союздин вири
миллетрин ва халкьарин векилри
къвал-къвала аваз душмандин акси-
на женг чIугуна. Ватандин ЧIехи дя-
ведин фронтда къалурай кьегьалви-
лерай 11 агъзурни 600 касдилай ви-
низ ксар Советрин Союздин Игит-
вилин чIехи тIварцIиз лайихлу хьана.
Гъалибвал къазанмишун чаз гьакъ-
икъатдани гзаф багьаз акъвазна. Чи
уьлкведин халкьар къирмишунин
жигьетдай гитлерчийрин акьалтIай
инсафсуз планар тахьай мисал авур-
ди вуж ятIа, акьалтзавай несилриз
чир хьун лазим я. Жуван тарих чиз,
адаз дуьз къимет гуз алакьуник ма-
рифатдин жигьетдай зурба къуват
ава. Чи къенин уьмуьр накь башла-
миш хьайиди туш, амма чи гележег-

РикIелай тефидай къагьриманвал

дин бинеяр къе кутазвайди я.
Гележег фикирда аваз чна фашиз-

мдиз акси женгера къегьалвилер къа-
лурай Ватандин баркаллу рухваяр
ва рушар эбеди яз рикIера хуьн ла-
зим я.

Ватандин ЧIехи дяведин йисара
СССР-дин вири халкьарихъ галаз са-
нал 158 агъзур кас дагъустанвийри,
гьа жигьетдай яз 3930 кас чи райо-
нэгьлийрини иштиракна. Абуру Ва-
тан лайихлудаказ хуьнни авуна, дяве-
дин вири фронтра кьегьалвилелди
женгни чIугуна. Гьайиф хьи, абуру-
кай 1832 касдиз элкъвена хтун кьис-
мет хьанач.

Дагъустандин баркаллу дишегь-
лийрини Ватандин ЧIехи дяведин
фронтда викIегьвилелди женг
чIугуна. Абурукай хейлинбуруз гьу-
куматдин виниз тир наградаяр ганва.

Дагъустандин вири халкьарин жер-
гедай тир агъзурралди кьегьал рух-
ваяр уьлкведин орденризни медал-
риз, 59 кас Советрин Союздин ва Рос-
сиядин Игитвилин тIварцIиз лайихлу
хьана, 7 касдикай Баркалладин вири
пуд дережадин ордендин сагьибар
хьана. 80 агъзурдалай виниз дагъус-
танвияр дяведа телеф хьана, чпин иви-
далди абуру СССР-дин стхавилин хал-
кьарихъ галаз, эвелни-эвел вичел дя-
ведин асул пар гьалтай урус халкь-
дихъ галаз дуствилин алакъаяр мягь-
кемарна.

Чна, 1418 юкъузни йифиз уьтквем-
даказ душмандин хура акъвазна, чи
Ватан фашистрин лукIвиликай къу-
тармишайбурун викIегьвилел, дири-
башвилел дамахзава. 26 миллион кас-
дилай виниз чи ватанэгьлияр, аскерар
ва ислягь гражданар, Гъалибвилин
майдин экуь югъ такуна, и мусибат-
дин дяведа телеф хьуни чи рикIер
тIарзава.

Рейхстагдал кьван фейибур, жен-
герин майданра чанар къурбанд авур-
бур, далу пата чпин зегъметдалди Гъа-
либвал мукьва авурбур вири халкь-
ди разивилелди рикIел хкизва.

Куь кьегьалвилер халкьдин
рикIелай садрани алатдач.

Чи регьберар Нажмудин Самурский
(Дидедиз хьайидалай инихъ 125 йис тамам хьуниз талукь яз)Дагъустанди чи уьлкведиз гзаф

кьадар баркаллу рухваяр багъишна.
Абур шаирар ва писателар, алимар
ва гьукуматдин кар идара ийизвай
чIехи регьберар (деятелар) я. И бажа-
рагълу дестедик  лезги халкьдин бар-
каллу хва Нажмудин Самурскийдин
уьмуьрдин еришни акатзава. Евро-
пада виридалайни вине авай Къуруш-
рин хуьряй тир ам дидедиз хьайи йикъ-
алай инихъ 125 йис тамам жезва. Пана-
гьан хва Нажмудин Эфендиев 1892-
йисуз куьчери хпехъандин хзанда ди-
дедиз хьана.

Вичин сифте кIелунар ада хайи
хуьруьн диндин мектебдилай башла-
мишна ва вичиз Къуръан кIелиз чир-
на. Адаз диндин илим эдебдин ва
руьгьдин ерияр мягькемардай хали-
сан чад хьана. Идахъ галаз сад яз На-
жмудина  урус чIални чирун кьетIна,
вучиз лагьайтIа адан сергьятар гегь-
енш тир, уьлкведин чIехи паюни адаз
майилвалзавай, а чIалалди рахазвай.
ЦIувад йис тамам хьайила жаванди
Ахцегьа кардик квай кьве классдин
урус школа акьалтIарна. Ина къачун-
вай чирвилерал ам рази хьана акъваз-
нач. Нажмудиназ са дуьшуьшди куь-
мек гана. Суьргуьн авуна хуьряй акъ-
уднавай адан имидин хва Садикь азад
хьуникди Иркутск шегьердай вичин
хзан хутахиз хайи хуьруьз хтанвай.
Багъри жаванди чирвилерихъ майил-
валзавайди гьисс авур ва аннамишай
имидин хци ам вичихъ галаз яргъал Си-
бирдин шегьердиз тухвана. Ина На-
жмудина сифте яз ракьун шейэрин
складда рабочивиле кIвалахна, азад
вахтунда вичи вичин винел кIвалахна:
чирвилер къачуз, экстерндаказ гор-
но -технический училище акьалтIарна.
Са кьадар вахтунда «Рабинович и се-
мья» фирмада кIвалахна, ахпа ам 1915-
йисуз Баку шегьердиз хтана. Ина На-
жмудин пешекар инкъилабчи Меше-
ди Азизбековахъ галаз таниш хьана.
Чкадин революционерди ам Мирба-
лаеван нафтIадин мяденра кIвалахдал
тайинарна. Ина зегьмет чIугвазвай ра-
бочийрин арада адан синифдин къа-
нажагъ, женгинин къурулуш чраз
башламишна. Адаз вичин вилералди
барабарсузвал, яшайишдин гьахъсуз-
вал аквазва. Нажмудинан рикIи и зу-
лумкарвилер яргъалди тефидайди
гьиссзава ва ада вири зегьмет ва чир-
вилер инкъилабдин кардиз бахшзава.
1917-йисан октябрдин вакъиайрилай
гуьгьуьниз Н. Самурский девлетлуй-

ривай вахчунвай нафтIадин мяденрин
управляющийдин къуллугъдал тести-
кьарзава. 1918-йисан сифте кьилера
Баку шегьерда советрин власть
кIватзава. Ина акъвазун хаталу тирди
аннамишай Нажмудин сифте Астра-
хандиз, анай Саратовдиз ва эхирни
Москвадиз акъатзава. Эхиримжи ше-
гьерда ам У. Буйнакскийди Дагъус-
танда авай гьаларихъ галаз танишар-
на. Ина ам Сталина ва Кирова кьабул-
на. С. М. Кирован теклифдалди Н.
Самурский XI армиядин кIвалах теш-
килдай отделдин кьиле акъвазарна.
Ахпа ам сиясатдин инспектурадин на-
чальниквиле тайинарна.

А вахтунда Н.  Самурскийди
Вириросс иядин коммунис трин
тешкилатрин 2-съезддин кIвалахда
иштиракзава ва ам Вирироссиядин
VIII партийный конференциядал
Кеферпатан Кавказда авай гьаларикай
доклад гваз  экъечIна рахана.
В.И.Ленинахъ галаз адан суьгьбет
кьиле фена. И къизгъин йисара чи
баркаллу хци Н.Гоцинскийдин
бандайрин  аксина женг чIугуна, абур
тергунин карда вичин вири полити-
кадин лигимлувал, чирвал ва мукьуф
ишлемишна. 1919-йисан декабрдин
вацра Н.Самурский кьазанмишай
агалкьунриз ва тешкиллудаказ
кIвалах тухунин регьбервилин
дережадиз килигна Дагъустандин
ЦИК-дин председателвиле хкязава.
Акс и инкъилабчийрин винел
гъалибвал къазанмишунай адан
зегьмет Красный Знамядин  орден
гуналди къейдзава. Нажмудин
Самурскийдин теклифар фикирда
кьуналди, 1922-йисан 16-ноябрдиз

кьиле фейи Вирироссиядин ЦИК-дин
къарарралди Къизлярс кий,
Ачикулакский, Хас авюртовский
районар Дагъустандин сергьятрин
кIватIалдик кухтуна. 1931-йисуз
Н.Самурс кий РСФСР-дин
наркомземдин замес тителвиле
тайинарна. Чи баркаллу ватанэгьли
Дагъустанда тарихдин илимрин сифте
кандидатни хьана.  1937-йисан
«халкьдин душманар» лугьудай-
бурун сиягьдик  Самурскийдин
тIварни акатна. А вахтунда ам (1934-
йисалай эгечIна) Дагъустандин
обкомдин сад лагьай секретарь тир.
Къуллугъдин барадай къваларив
гваз хьайи рикI туькьуьл ва пехил
инсанрин фитнейрин желеда гьатна
Нажмудин.  1937-йис ан 30-
сентябрдиз ам, К.Мамедбегов ва
М.Далгат дустагъда туна. Квачир
тахсирар хиве кьаз туналди, Ежован
«къармахар алай» итимри
къурбандриз лугьузвай: «Яшамиш
куьн жедач, я рекьизни чна квев
тадач!».  Са бязи шагьидри
тестикьарзавайвал, дустагъда авай
вахтунда силисчийри Н.Самурский-
дин вилик патан с арар яна
акъуднавай, адан чин гатунрикди
дакIунвай. КIвалахди нетижаяр
тагуниз килигна Дагъус тандин
НКВД-дин минис тр Ломоносова
вичи кьве вацран вахтунда
Нажмудинавай силис кьуна. 1938-
йис ан 1-авгус тдиз СССР-дин
Верховный с уддин Военный
коллегиядин председателди  Самур-
скийдиз суал гана: «Куьне куьн
тахсиркар яз гьисабзавани?». Ада
жаваб гана: « 3а жув тахсиркар яз
гьис абзавач.  Зун Ватан мас а
гузвайбурукай туш. Адаз  зун
садрани хиянат хьанач». Гьа юкъуз
Н.Самурский гуьллеламишна... 1956-
йисан 20-августдиз адан паклу тIвар
вичин дережадиз хкайбурун, нагьахъ
къурбандрин сиягьда гьат хъувуна.

Алай вахтунин несилди баркаллу
хцин къамат чпин зигьинда ва рикIера
хуьзва.  Куьгьне ва ЦIийи
Къурушрал Н. Самурс кийдиз
гуьмбетар хкажнава, адан тIварцихъ
куьчеяр ва Культурадин дворец
янава. ТIимил  яшамиш хьанатIани,
адалай гзаф къени крар ийиз алакьна.

З.БАГЛИЕВ, тарихдин илим-
рин доктор, академик.

Хуьруьн майишат

Юкьван Азиядин емишар
                     Эминхуьре гьасилзава

Чи хуьрера инсанриз кIвалах
авач, гьавиляй гзаф жегьилар па-
тарални физва лугьуз тестикьариз
алахъзавайбурухъ галаз Эминхуь-
ряй тир Миламудин Мегьамедов
(шикилда) эсиллагь рази туш.

- ТIебиатдин шартIариз, накьва-
дин гужлувилиз, мумкинвилериз
килигайла чи ерияр кIвалахдай,

суьрсет гьасилдай инсанриз жагъ-
ин тийидай чкаяр я, - лугьузва М.
Мегьамедова. – Менфят къачун
тийиз гадарнавай чилерни чахъ
тIимил авач. Чилел кIвалахдай кас-
диз гьукуматдини куьмекар гузва,
райондин территориядани кар
алай проектар, программаяр кар-
дик кутазва. Къачу чил, ая кIвалах,
гьасила суьрсет, мад вуч кIанда
кьван?!

Миламудин Мегьамедова ви-
чин гафар гьакъикъи краралди, ви-
чин чешнедалди тестикьарзава.
Ам 2006-йисалай, арендатор яз,
уьзуьмчивилел машгъул жезва.

Эхиримжи вахтара чилин къа-
дир авай, зегьметдал рикI алай леж-
бер итим тир М. Мегьамедов
кIвалахда цIийивилер тунал, рай-
ондин шартIара икьван чIавалди
авачир емишар гьасилунал маш-
гъул я.

- Чи хзан Советрин девирда Уз-
бекистанда яшамиш  хьайиди я, зи
кьве стха чпин хзанарни галаз ги-
лани гьана яшамиш жезва, - суьгь-
бетзава М. Мегьамедова. – За Уз-
бекистандин Бухара ва Термез
шегьерра кардик квай питомник-
рай юкьван Азиядин республикай-
ра экъечIзавай емишрин къелемар
гъана, Эминхуьре жуван аренда-
дин участокда цанва. Пешекарри
тестикьарзавайвал, гьа тарари чи
шартIарани хъсан бегьер гуда.

Ингье, Миламудинахъ галаз чун
адан арендадин участокда къекъ-
везва, ада заз цIийиз цанвай къе-
лемрикай, са шумуд йисалай абу-
ру гудай бегьердикай, емишрин
менфятлувиликай итижлу ихтила-
тар ийизва. ИкI, ада Узбекистандай
гъана «Пикан» сортунин кIерецар
чиле цана, абурай таза къелемар
экъечIнава. М. Мегьамедова чаз
лагьайвал, чпин ватан Кьиблепатан
Америка тир и кIерецин тарари
къелемар цайи 8 йисалай сифте
бегьер гъида, са тарци йиса 250-
300 килограмм бегьер гуда.

Мадни, участокда Узбекистан-
дай гъанвай кIерецин 200 къелем-
ни цанва.

- И тарар шуьмягъин тарар

кьван чIехи жеда, пуд йисалай абу-
ру сифте бегьер гъида, - давамар-
зава ихтилат арендаторди. – Са тар-
ци 16-20 килограмм бегьер гуда,
кIерецарни ципицIрин кулариз ух-
шарбур жеда.

М. Мегьамедова гьакIни вичин
участокда Узбекистандай гъанвай
инжилин, чумалин, лап куьлуь

сортарин ичин (гьардакай 20-25
къелем) ва Азербайжандай гъан-
вай ири сортарин пIинийрин 20
къелемни цанва, Узбекистандин
«Пикан» сортунин 1000-дав агакь-
на кIерецар хуьрерин агьалийриз,
вичин чир-хчирризни гана, гьабу-
руни цIийи сортар гьасилун патал.

Арендадин участокда чал Ми-
ламудинан гада Истамни гьалтна.
«сельсовет Эминхюрский»» хуь-
руьн поселенидин депутат тир Ис-
там Мегьамедова вичин дахдивай
чилел зегьмет чIугунин, бул бегь-
ерар гьасилунин тежриба къачун-
ва.

- Инсандиз кIвалахдихъай кичIе
хьун лазим туш, - лугьузва Иста-
ма. – Зегьмет чIугуна бул бегьер
гьасилайла, ада гъилиз хъсан къа-
занжини гъайила, четинвилер,
хьайи азиятарни рикIелай физвай-
ди я. КIвалахди зи руьгьдин игьти-
яжарни таъминарзава. Узбекистан-
дай дахди гъана цанвай къелем-
рихъ гелкъуьн, абуру гъидай бегь-
ер гуьзлемишунни заз итижлу я.

Чна винидихъ лагьайвал, Мегь-
амедоврихъ 9 йис идалай вилик ку-
тунвай 3,5 гектар уьзуьмлухарни
ава. Чаз акурвал, иесивилелди гел-
къуьн тешкилнавай уьзуьмлухра
ципицIрин тарифдин бегьер диг-
миш жезва. М. Мегьамедова лугь-
узвайвал, уьзуьмлухрин гьар са
гектардай цIи 100-120 центнерди-
лай тIимил тушиз ципицIар кIватI
хъийида.

Кьуд гектар шуьмягъин багъни
хъсан гьалда ава, люцерна цанвай
2 гектардин майданрай векьерни
янава.

Бубани хва Миламудин ва Ис-
там Мегьамедоври чпин участок-
да мал-къара хуьдай са акьван
чIехиди тушир фермадин кIвални
эцигнава, 5-6 мал къачунва.

Чаз малум хьайивал, Мегьа-
медоврин хзандихъ гележегда
лежбервилинни фермервилин
майишат ачухдай, уьзуьмлухрин-
ни багъларин майданар артухар-
дай, малдарвал вилик тухудай
фикирни ава.
Текст кхьейди ва шикил ягъай-
ди Хазран Кьасумов я.

Миллетрин Садхьанвай Орга-
низациядин эвер гуник кваз 1987-
йисан 26-июндилай башламишна
виридуьньяда наркоманиядихъ ва
наркобизнесдихъ галаз женг
чIугвадай югъ къейд ийизва. Ам
тайинарунин себеб ам я хьи, дуь-
ньядин сообществодиз, вич авай
чкадилай аслу тушиз, гьи уьлкве-
да хьайитIани, адакай авай хаталу-
вал зурбади я.

Наркомания - им наркотикар
(анаша, гашиш, героин ва икI мад)
ишлемишун себеб яз арадал къвез-
вай, инсаният терг авунал гъизвай
гзаф залан азар - тIегъуьн я. Тарих-
дай аквазвайвал, наркомания лап
фадлай малум я. ИкI, махсус лите-
ратурада кхьизвайвал, тирьяк
(опий) хьтин наркотик квай шейи-
ни ийизвай таъсирдикай Среди-
земный гьуьлуьн рагъэкъечIдай
патан халкьариз гьеле лап фадлай
хабар авай. Кьиблепатан Азиядиз
опийдин тум (культура) Алек-
сандр Македонскийдин кьушунри
чи асирдал къведалди IV лагьай

гьамедханов рахана.
Заседанидин кIвалахдин нетижаяр

кьуналди, Н. Ш. Абдулмуталибова
сифте нубатда вилик акъвазнавай ве-
зифяр – «Шарвили» эпосдин ярж алай
значокар, кьилел алукIдай кар галай
кепкаяр, футболкаяр (гьарма сад са
агъзурдан кьадарда аваз), теклифдин
чарар гьазурун, чкадин СМИ-дин
такьатрай и сувариз талукь материа-
лар гун, «элкъвей столар», конкур-
сар тешкилун, лозунгар, банерар
цIийи хъувун, аквадай чкайрал чи та-
рихдиз, чIалаз, эпосдиз талукь плака-
тар ягъун ва мсб. – тайинарна, эгер
аваз хьайитIа, къведай нубатдин засе-
данидал республикадин оргкомитет-
дин вилик гъидай месэлаяр, теклифар
гваз атун меслят къалурна.

Гьа иналди заседаниди вичин
кIвалах акьалтIарна.

                     Абидин Камилов.

ЧИ ЭПОСДИН ДУВУЛАР ДЕРИНРА АВА

Лезги халкьдиз руьгьдин рузи ва
къуват гузвай чIехи ва мидаим пуд
ярж (символ) ава: Шалбуз дагъ, Кьу-
лан вацI ва Шарвили. Ибур чи мил-
летдин пуд даях я. Пуд кIвач квай
куьсруь гьинал эцигайтIани ярх же-
дач. Чи халкьдивай тарихдин мичIи
даркалрайни буьркьуь уламрай ви-
чин чIални, чилни руьгьдин садвал
хвена экъечIиз хьунин сирни гьа и пуд
«кIваче» ава жеди.

Кьулан вацIу (Алпан вацIу) чи-
лел чан гъизва, адав цуьк ахъайиз, бе-
гьерар гуз тазва, Шалбуз дагъди
(Алпан дагъди) халкьдин руьгь ми-
хьи ийизва, ахлакьдин часпарар мягь-
кемарзава, Шарвилиди хайи чилин
часпарар, халкьдин ягьдин бине хуь-
зва, ватанэгьлийрин руьгьдик лувар
кутазва. Шарвили халкьдин тарих,
къенин югъ ва гележег я, ам халкь-
дин зигьин ва адан умударни эрзи-
ман мурадар я. Са гафуналди, Шал-
буз дагъни Кьулан вацI чи чилерал
алай хьиз, Шарвили хьтин зурба игит-
ни тарихда хьайидал шак гъун четин
я.

Халкьдин сивин яратмишунра и
пуд яржни чеб-чпихъ галаз алакъада
ава. Гьар са девирда халкьди абуруз
вахтунив кьур къиметни гузва, гьа
чIаван лишанрин тартибдани твазва.

Шарвилидин къамат, адан суй-
абур чи тарихдихъ галаз, халкьдин
яшайишдихъ галаз санал битмиш хьа-
на. Бинеда хьайи са цилинай зурба тар
экъечIна.

Лезги чил хуьн патал женгера
игитвал къалурай кьегьалриз Шар-
вили лугьудай адет авай. Имам Ша-
милахъ галаз Ахцегьрин къеле къа-
чуз алахъай лап викIегь лезги аскер-
рикай Шарвили тIварцIиз тек-туьк
жегьилар лайихлу хьайивилин гьакъ-
индай гьа вакъиаяр акур ксари ша-
гьидвалзава.

Бязи лезги хуьрера, иллаки Ахце-
гьа, викIегь инсанар ва я жаванар
кьейила, «чан Шарвили дидедин»

лугьуз ишелардай.
Шалбуз дагъда Шарвилиди туру-

нив яна кьве пад авур гзаф зурба са
къван ава. Бязи динэгьлийри вучиз
ятIани къван пад авун Али пайгъам-
бардин кIвачиз язава.

Шарвилидикай риваятарни кьи-
саяр лезги халкьдин сергьятрилайни
алатна, къунши халкьарин сиверани
гьатнава. Дагъустандин халкьдин
шаир Абасил Мегьамеда заз авар
халкьдин арадани Шарвилидикай
кьисаяр чкIанвайдакай суьгьбетна.
Шаирдин гафарай, сифте яз барут,
тфенг пайда хьайи чIавуз Шарвилиди
лагьаналдай: «Им кичIерхъанрин
яракь я . Гила викIегьвилиз чка
тIимил хьанва».

Гьелбетда, кьис аяр, риваятар,
негъилар, манияр, лугьунар гзаф ава.
Абур жуьреба-жуьре девирриз та-
лукь я. Амма инал важиблуди ам я
хьи,  Шарвилидин къамат, адан
викIегьвал, ягь-намус, гьахълувал
халкьдин Конституциядиз элкъвенва.

Захъ са чIехи баде авай — Нинеха-
нум баде, зи чIехи бубадин диде. Ада
вич шарвалмазан я лугьудай. Ада ся-
тералди Шарвилидикай негъилар
ахъайдай, манияр лугьудай. «Шар-
валмазан» гафни, зун гуьгъуьнлай
гъавурда акьурвал, Шарвилидикай
риваятар ахъайдайди лагьай чIал тир.
Яни чи халкьдин тарихда Шарвили-
дин къамат несилрилай несилрал ага-
кьарзавай махсус ксар авай. Чпи
машгьурзавай риваятрик абуру
чпин руьгьдин кIусарни кухтун та-
вуна тазвачир. Абур халкьдин жан-
лу ктабар тир. Абур халкьдин зигь-
ин тир. Абур чебни девирди вичин
рандадай язавай. Чал къе чIехи ирс-
ни гьахьтин ксар — шарвалмазанар
себеб яз ахгакьна.

Шарвилидин тарихдин шагьидар
чи чIалани гьалтзава. Месела, лезги
чIала «дабан атIун» лугьудай мягь-
кем ибара ава. Адан мана «хаинвал
авун, маса гун» лагьай чIал я. Иба-

раяр чеб чIала мягькем хьуни абу-
рун къадимлувал къалурзава. Чи
вилик квай ибарадин тарихни лап де-
ринрай атанвайдал шак алач. Ида
мадни Шарвилидин яшар еке тирда-
кай лугьузва.

Малум тирвал, Шарвилидин зай-
иф чка дабан тир. Риваятда лугьуз-
вайвал, гуя адан имидин хци душман-
диз и сир ачухзава. Душман Шарви-
лиди гуьзлемиш тавур патай къвез-
ва. Им чIехи тарс я, тарихдин тагь-
ким я: душмандикай мукъаят хьухь,
жувандакай игьтият хуьх.

Шарвилидин шумуд йис хьун
мумкин я?

А.Гъаниевадин «Риваятрик
квай игитдин геле» ктабда (Махач-
къала, 1986.) Шарвилидикай хейлин
текстер гьатнава. Абурукай сада
Лукил лугьудай касдин тIвар кьун-
ва. Алим ва писатель Фейруз Беде-
лахтула Лукил къадим Римдин пол-
ководец Лукулл хьунал гиман гъиз-
ва. Лукулл чи эрадилай виликан 117-
56 лагьай йисара яшамиш хьана. Ада
69-йисуз ЧIехи Эрменистандин па-
чагь Тигран 11 дарбадагънай. Лезги
чилерихъни Лукуллан къармах га-
лукь тавуна амукьначир. Шарвили
гьа чIавуз женгериз фенай. И вакъи-
аяр 2000 йис идалай вилик хьайи
крар я. Чи эпосдин дувуларни, чи
фикирдалди, гьа икьван йисарин де-
ринда ава лагьайтIа жеда.

Арбен Къардаш, Дагъустандин
халкьдин шаир.

26-июнь Виридуьньядин наркоманиядихъ галаз женг чIугвадай югъ я

Хаталу тIегъуьн
виш йисара гъанай.

XVII асирда а зегьер Индиядай
Кефердинни РагъэкъечIдай патан
Азиядиз чкIана. Къвердавай ам Ев-
ропадин государствойрани пайда
жез хьана. Наркотик яз тирьяк Ази-
ядин уьлквейра (Иранда, Пакис-
танда, Индияда, Египетда ва масан-
ра) иллаки гегьеншдиз чкIанвай.

Сифтедай тирьяк ва адан пре-
паратар тIал секинардай дарман яз
медицинада ишлемишиз башла-
мишна. Ахпа къвез-къвез ам нар-
команиядиз элкъвена. Наркотикар
маса гунилай иллаки Японияди еке
хийир къачуз хьана. Гуьгьуьнлай
Япониядин гьерекатриз Миллет-
рин Садхьанвай Организацияди
инсаниятдин вилик ийизвай тахсир-
карвилериз хьтин къимет гана.
Лугьун лазим я, наркоманиядин
азар эхиримжи вахтара виринра
чкIанва. И зегьер чи уьлкведиз ил-
лаки Афгъанистандай, Таджики-

стандай, Юкьван Азиядин виликан
республикайрайни гъизва. Абу-
рун рекьерни чи Дагъларин уьлк-
ведай физва. Экстремистри, и кар-
дикай менфят къачуна, чпин чIуру
планарни  кьилиз  акъудзава. Гьикь-
ван  къведай кар ятIани, бязи дагъ-
виярни чIуру рекье гьатнава. Бя-
зибур хвешхвешни канабар цунал
машгъул жезва: гьам дагълара,
гьам дуьзен районрани.
     НАРКОМАНИЯ – им зарафат
туш, гзаф хаталу, зиянлу тIегъуьн
я. Вахтундамаз чараяр акун
тавуртIа, ада инсаният терг хьу-
нал гъида. Наркотикар ишлеми-
шиз башламишайдалай гуьгъуь-
низ азарлуди, эгер вахтунда ча-
раяр акун тавуртIа, вад йисалай
виниз амукьдач. Наркотикар иш-
лемишзавайбурни 30 йисал къве-
далди яшара авай жегьилар хьай-
ила, гележегдин несилдин эхир
гьикI жедатIа ашкара я.

                          Лена Саидова

Обелискдин  патав
Абидин Камилов

Кам яваш вегь гуьмбет-сурун
                                        кьилихъай,
Минет я зи: са легьзеда акъваз куьн.
Ислягь уьмуьр вацI хьиз физвай
                                             виликай,
Инсанар, зун бахтлу я икI акваз куьн!

Мидаим цIув агатайла кIвачер зи,
Къиреда хьиз, алкIида дуьз
                                           майдандал.
Накъваривди ацIуда шад вилер зи,
Кузвай рикIел аруш жеда
                                      пашманвал...

Мидаим цIай, гьакIан цIай ваъ,
                                           чимизмай
Иви хьиз я, хкатзавай чиликай.
Чи бубайри чи бахт патал экъичай,
Гур женгера кьасаб авур чпикай...

Ам ялав я миллионрин рикIерин,
Муьгьуьббат я туьхуьн тийир
                                             эбеди...
Ам маяк я чи уьмуьрдин рекьерин,
Гуьмбет-сур, ваз икрамзава
                                          уьлкведи.

ТупIалдавай къаш хьиз, нур гуз,
                                         цуькверин
Арада вун, хура рикI хьиз, диганва.
Вун даях хьиз акъвазнава уьлкведин,
Вун акваз зи туьтуьна шел акIанва...

Кам яваш вегь гуьмбет-сурун
                                         кьилихъай,
Минет я зи: са легьзеда акъваз куьн.
Ислягь уьмуьр вацI хьиз физвай
                                            виликай,
Инсанар, зун бахтлу я икI акваз куьн!
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ГЬУЬРМЕТЛУ ЮЛДАШАР!

                 2017-йисан кьвед лагьай пай патал
 «КУЬРЕДИН ХАБАРАР»  газет кхьин давам жезва.
                                    Индекс:
                        6 вацранди  –    51369
Газет подписка авун патал агъадихъ галай къиметар тайинарнава.
      Почтуна ва адан чкайрал алай отделенийра:
                       6 вацра  –  303,90 манат
                                 Редакцияда:
                          6 вацра  –  150 манат
Редакцияда газет кхьидайбурувай пул чкадал кьабулда.

Терроризмдиз – ваъ! Аялар диндин экстремизмдин таъсирдик
               акатунин асул лишанар- аялди вич обществода ту-

хузвай къайда ва рахунрин
мана-метлеб дегиш жеда;

- адан чинин гьал дегиш
жеда, вич-вичихъ агъунвайди
хьиз гьисс ийида;

- уьмуьрда вич тухузвай
гьал, рахунрин къайда дегиш
жеда - садлагьана атIай ва
векъи гаф лугьуда, рахунра
диндин хци гафар ишлемиш-
да (арабир багърийриз «кафи-
рар» лугьуда);

- вич-вичик агъуна, масабу-
рухъ галаз рахан тийиз, мукь-
вабурухъ галаз авай алакъа
атIуз алахъда, са бязи дуь-
шуьшра ахлакьдин (психика-
дин) жигьетдай вичивай вич
хуьз жедач, фад хъел къведа;

- аял са кеспидикни квачиз,
са шумуд сятда кIвале жедач,
са гьихьтин ятIани шаклу мя-
рекатра иштиракда, гьа са вах-
тунда хуьре, кIвале кьиле ту-
хузвай мярекатривай къерех
жеда;

- диндин чирвилер къачунин
жигьетдай еке игьтияж ва аш-
къи жеда, уьмуьрдин макьсад
жагъуриз алахъда;

- школадин чирвилер къачу-
нихъ галаз алакъалу тушир
маса месэлайрал алахъда,
кIвале диндин ктабар аквада,
интернетдиз гзаф вахтунда ки-
лигда;

- аялриз гзаф кьадар цIийи
дустар, танишбур, «диндин
стхаяр», «диндин вахар»
жеда;

- са бязи дуьшуьшра хзан-
дихъ галаз санал са суфра-
дихъ ацукьдач, дидеди гъазу-
рай хуьрек, ам гьалалди туш
лугьуз, недач;

- вичиз хъсан аквазвай дин
райиж ийиз, абур вичин рекь-
ел гъиз алахъда, диде-буба,
мукьвабур авамар я лугьуда;

- вичи хкянавай диндин ар-
туханвал хцидаказ субутариз
алахъда;

- диде-бубайрик рехнеяр ку-
таз, абуруз тербия гуз алахъ-
да, бубайрин диндин рехъ дуь-
зди туш лугьуз, абурун

уьмуьр гунагьар квайди я лу-
гьуз, абур тахсиркарар ийида,
гьа са вахтунда вичикай цIийи
инсан хьанва лугьуда;

- диде-бубаяр, чIехи мире-
сар ва тухумдин кьил ам па-
тал авторитетар яз, яни гьуьр-
мет авуниз лайихлу ксар яз
амукьдач;

- ички ишлемишзавач, капI
ийизва лугьуз диде-бубаяр шад
я, амма абуру ийизвай крар чи
къанунриз акси къвезва.

Ихьтин чIуру диндин десте-
дин таъсирдикай хкудунин ви-
ридалайни хъсан къайда - аник
аял акатуниз рехъ тагун я.

                Райондин АТК.

Подписка-2017

Райондин газет гьар са кIвале жен
Дагъустандин дамах тир чи халкьдин рикI алай шаир СтIал

Сулейманан сифтегьан шиирар вичин чинра чап авур чи район-
дин газет вичин 86 йисан тарихдин рекье яратмишунрин жигь-
етдай чи гзаф шаирар ва писателар патал гьакъикъи куьмекчи
ва меслятчи хьана. Алай вахтундани ада жегьил яратмишу-
нардайбуруз шииратда сифтегьан камар къачуз куьмек гузва,
мукьвал-мукьвал абурун эсерар чап ийизва.

Етим Эминан, СтIал Сулейманан, Алибег Фатахован,
Ибрагьим Гьуьсейнован баркаллу кар ян тагана давамарзавай
бажарагълу шаир тир Сажидин Саидгьасановани шииратдин
рекье вичин сифтегьан камар чи райондин газетдилай къачурди
я ва 60 йисалай виниз адахъ галаз сих алакъа хуьзва, ада
газетдин редакция вичин кьвед лагьай хайи кIвал яз гьисабзава.

Газетдин тираж вилик алатай йисарив гекъигайла йисалай-
йисуз агъуз аватуни, редакциядин коллективдик хьиз, Сажидин
муаллимдикни къалабулух кутазва. Ада райондин газет гьар
са хзанда хьун чарасуз кIвалах тирди къейдзава ва ам кхьин
патал районэгьлийриз эвер гузва.

Агъадихъ чна адан шиир гузва                  (Редколлегия)

Сажидин

КХЬИН ЧНА ГАЗЕТАР

Чирун патал лезги чIал,
Къадим лезги адетар;
Гьар са хзан, гьар са кIвал,
Сад ийиз чи миллетар,
КIелиз цIийи хабарар,
Чириз хъсан хесетар,
Ша, «Куьредин хабарар»
Кхьин чна газетар!

Тарих чириз алатай,
ГьикI хьанатIа яшамиш;
Тавун патал гъалатIар,
Гуьнгуьна тваз яшайиш.
Зарбачи яз кIвалахиз,
Авун патал гьуьжетар;
Сад садалай алахъиз,
Кхьин чна газетар!

Газет «Куьред хабарар»
Райондихъ чи авай сад;
Шад хабаррин гьамбарар,
Гуьгьуьл ачух ийир шад;
Яргъал тийиз гуьзетар,
Хкаж ийиз халкьдин ад,
Тавуна хьиз минетар,
Кхьин чна газетар!

А газетрай чаз чи чин,
Аквазва чи гьунарар.
Виликди физ, жез кIвачин,
Я «Куьредин хабарар».
Ашкъидал гьарда вичин,
Кваз такьуна къиметар;
Бегьер кIватIдай хьиз ичин,
Кхьин чна газетар!

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения «сельсовет Касумкентский»

информирует о проведении публичных слушаний по изменению раз-
решенного вида использования из земель сельскохозяйственного
назначения, ранее используемого «для ведения организации КФХ,
площадью 11701 кв.м. с кадастровым (условным) номером
05:13:000067:8, раположенного в с. Касумкент на вид разрешенного
использования «для ведения « личного подсобного хозяйства»:

Публичные слушания проводятся 17.07.2017г. в здании админист-
рации сельского поселения «сельсовет Касумкентский» по адресу:
с. Касумкент, ул.М.Стальского 4, начало проведения публичных слу-
шаний 16:00 часов.

       Глава АСП «Касумкентский»                    Д. С. Бабаев

Малумат
   Дагъустан Республикадин
Правительстводи 2017-йисан
21-июндиз кьабулай къарар-
дин бинедаллаз Дагъустанда
2017-йисан 26-июнь мусур-
манрин сив хуьнин (Ураза
Байрам) суварин гьуьрмет-
дай кIвалах тийидай суварин
югъ яз малумарнава

  В МФЦ можно вернуть  часть суммы
   при покупке объекта недвижимости

В случае, если человек купил недвижимость  сто-
имостью в 2 млн. рублей, то он может претендовать
на возвращение ему лишь 260 тысяч рублей, но не
более той суммы, которую он успел уплатить в каче-
стве подоходного налога.

В центрах «Мои Документы»  предусмотрена услу-
га, которая позволяет провести операцию по  иму-
щественному вычету. Для того, чтобы оформить ус-
лугу, вам необходимо обратиться в МФЦ со следую-
щими документами:

1.Паспорт
2.Справка 2 - НДФЛ (за соответствующий год)
3. Правоустанавливающие документы на недвижи-

мость:
4. Чек об оплате стоимости объекта недвижимости.
Более подробную информацию по услуге вы мо-

жете узнать в МФЦ - (8 938 777 82 58)

Госуслуги легко

  В МФЦ Дагестана можно зарегистри-
                           ровать ГБО
     Подать документы на регистрацию газобаллонного
оборудования теперь можно в любом многофункциональ-
ном центре республики. Обратившись в центр госуслуг,
автовладелец, может подать заявку на проведение пред-
варительной технической экспертизы автомобиля и уста-
новки ГБО.
     Более подробную информацию по услуге вы можете
узнать в МФЦ- (8 938 777 82 58)

Платить за коммуналь-
ные услуги, свет, газ,
мусор и др. через тер-
миналы МФЦ – быст-
ро, удобно и надежно

Принцип операции прост:
- выбираете из перечня нуж-
ный пункт оплаты;
- набираете во вплывшем окне
номер лицевого счета;
- вводите показания счетчика;
- вносите сумму задолженно-
сти, нажимаете кнопку «Опла-
тить».
Кроме коммунальных услуг,
через терминалы можно опла-
тить все виды налогов, штра-
фы ГИБДД, госпошлины и ряд
других платежей. Более под-
робную информацию можно
узнать по номеру - (8 938 777
82 58).


