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                Терроризмдиз акси
             комиссиядин заседание

Алай йисан 21-августдиз муниципаль-
ный райондин Кьил Нариман Абдулму-
талибован председателвилик кваз район-
да кардик квай терроризмдиз акси ко-

миссиядин заседание кьиле фена. Адан
кIвалахда райондин депутатрин Собра-
нидин председатель Штибег Мегьамед-
ханова, райадминистрациядин кьилин
заместителри, къуллугърин руководи-
телри, хуьрерин поселенийрин кьилери,
къайдаяр хуьдай органрин, СМИ-рин
векилри иштиракна.

Заседание ачухуналди Н. Абдулмута-
либова лагьайвал, хатасузвал хуьн ва тер-
роризмдин вилик пад кьун государство-
дин политикада важиблуди я.

Заседанидал кьуд месэладиз килигна.
Сад лагьай месэладай рахай РУО-дин

начальник Индира Османовади заседа-
нидин иштиракчияр цIийи кIелунин йи-
сан вилик образованидин идараяр тер-
роризмдкай ва цIаяр кьуникай хуьнин
карда авай гьаларихъ галаз танишарна.

Райадминистрациядин Кьилин замес-
титель Абуталиб Фатулаева лагьайвал, са
бязи образованидин идарайра хатасузвал
хуьнин месэла гьял тавуна ама.

Терроризмдиз акси комиссиядин чле-

нар ва заседанидин иштиракчияр «сель-
совет Касумкентский» ва «сельсовет
Алкадарский» хуьрерин поселенийрин
администрацийри терроризмдин идео-

логиядин таъсирдик акатай инсанрихъ
галаз тухузвай кIвалахдихъ галазни та-
ниш хьана. И поселенийрин админист-
рацийри тухузвай кIвалахдикай анрин
кьилер тир Далгат Бабаева ва Нурали
Эмрахова суьгьбетна.

Заседанидал «Хатасуз шегьер» аппа-
ратно-программный комплекс кардик
хьун патал герек тир инфраструктура
гьазурунин месэладизни килигна. И ме-
сэладай райадминистрациядин Кьилин
1-заместитель Лацис Оруджев рахана.

Заседанидин нетижаяр Нариман Аб-
дулмуталибова кьуна. Ада къейд авур-
вал, райондин вири къурулушри къай-
даяр хуьдай органрихъ галаз кIвалах
авун, тухузвай кIвалахда сифте шартI
хьун лазим я. Вирида сихдаказ кIвалах
авунилай, вилик акъвазнавай везифаяр
кьилиз акъудунилай райондин агьалий-
рин ха тас узв ал, кьилинди а бурун
уьмуьр ва сагъламвал хуьн аслу жезва, -
къейдна райондин Кьили.

                                                     Чи корр.

  Рекьерни куьчеяр къулайбур жезва

Сулейман-Стальский райондин терри-
ториядай федеральный, республикадин ва
чкадин метлеб авай рекьер фенва. Гьел-
бетда, рекьер къайдада аваз хуьн, абур
къулайбур ва хатасузбур авун – им рес-
публикадин «Дагавтодор» ООО-дин хиве
авай везифа я. ЯтIани, авай мумкинвиле-
риз килигна, райондин руководстводи, ад-
министрациядин талукь къурулушрини
рекьер, гьакIни хуьрерин куьчеяр къайда-
диз гъунин, анра къир цунин рекьерай еке
кIвалах тухузва. И кардик кьилдин ксари-
ни чпин пай кутазва. ИкI, эхиримжи сад-
кьве йисан къене райондин рекьерин фон-
дунин ва кьилдин ксарин пулунин такьат-
рин гьисабдай Кьасумхуьруьн, ДаркIуш
къазмайрин, ЦIийи Макьарин, Агъа
СтIалрин, Вини СтIалрин, КIварчагърин ва
маса хуьрерин поселенийра гзаф куьчей-
ра къир цана, и кIвалах районда давамни
жезва.

- Эхиримжи вахтара Кьасумхуьруьн по-
селенидик акатзавай хуьрера рекьерни
куьчеяр, паркар, общественный дарамат-
рин вилик квай майданар аваданламишу-
нин, къайдадиз гъунин, къир цунин ва со-
циальный маса рекьерай иллаки еке
кIвалах тухванва, - лугьузва райондин Кьи-
лин 1-заместитель  Лацис  Оруджева.  –

Районда къайдадиз хкидай, къир цадай, ава-
данламишдай рекьер, куьчеяр тайинарна-
ва. Сифте нубатда чпихъ социальный мет-
леб авай, образованидин, здравоохране-
нидин, культурадин объектрал, гьакIни
сурарал физвай рекьерни куьчеяр къай-
дадиз гъизва. Санлай къачурла, эхиримжи
3-4 йисан къене райондин хуьрера 40-да-
лай виниз куьчейра къир цана.

Чаз малум хьайивал, алай йисан август-
дин вацра Сийидрин хуьре яргъивал 110
метр алай, сурарал физвай Петр Усларан
куьчеда 550 квадратный метрдин майданда,
Кьасумхуьрел Керимован куьчеда ва сура-
рин вилик квай майданда (санлай 1800 квад-
ратдин  метрдин майданда)  къир цана.

Райондин администрациядин капиталь-
ный эцигунрин управленидин начальник-
дин заместитель Герман Гьуьсейнова чаз
лагьайвал, Кьасумхуьрел кьилин куьчей-
ра къир цун патал рекьерин фондунай 8
миллион манат пул кутунва. Мукьвара
Кьасумхуьрел Гьасанован куьчедани къир
цана. ЦIийи поселокда Набиеван куьчеда
къир цада.

Райондин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибов
и йикъара къир цанвай куьчейриз фена,
кIвалахар тухванвай гьалдихъ галаз таниш
хьана.

                                  Хазран Кьасумов.

Райондин администрацияда

17-августдиз Кьасумхуьруьн майдандал
тIимил таъмин тир хзанрай тир аялриз куь-
мек гунин мураддалди «Школадиз - санал»
лишандик квай мергьеметлувилин акция
кьиле фена. Идан кьилин макьсадни цIийи
кIелунин йисуз школадиз фидай аялриз ма-
териальный жигьетдай куьмек гуникай иба-
рат тир. Акция Каспийск шегьерда кардик
квай эцигунрин «Сити-Строй Холдинг» ком-
панияди  генеральный директор Абдулвагь-
ид Жаватован теклифдалди тешкилнавайди
тир.  Майдандал  къалурай гъвечIи сегьней-

Мергьеметлувилин къанунралди
ри, фикир желбдай нумрайри аялрин  гуь-
гьуьлар шадарна.

Конкурсар, къуьлер гзаф хьана майдан-
дал. И юкъуз савкьватар агакь тавур гьич са
аялни амукьнач. Анал гьакIни школьник-
риз герек къведай вири шейэр авай сумка-
ярни (рюкзакар) пайна.

Акциядин иштиракчийри А. Жаватоваз
чухсагъул малумарна ва  «Сити-Строй
Холдинг» компаниядихъ кIвалахда агалкьу-
нар хьана кIанзавайди лагьана.

                                (Райондин сайтдай)

ЦIийи кIелунин йисан вилик
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Райондин сайтдай         «Ицари – 2017» форум  кьиле фена
16-19-августдин йикъара Даха-

даевский райондин территориядал
алай тIебиатдин «Ицари» паркуна
регионрин уртах жегьилрин эколо-
гиядинни туристический «Ицари-
2017» форум кьиле фена. Форум
ДР-дин жегьилрин крарин рекьяй
министерстводи, туризмдинни
халкьдин сеняткарвилин мини-
стерстводи, тIебиатдин ресурсрин
ва экологиядин министерстводи,
Дахадаевский райондин админис-
трацияди, Дагъустандин государ-
стводин  университетди ва  Куль-
турадин  ирс хуьнин  агентстводи
тешкилнавайди тир.

Форумдин кьилин метлебни
Дагъустан туризмдин ва экологи-
ядин рекьерай вилик тухунин про-
ектарни программаяр туь-
кIуьрунин ва уьмуьрдиз кечирми-

шунин кардал жегьилар туплами-
шун тир.

Санлай къачурла, форумда рес-
публикадин 22 шегьеррайни рай-
онрай, гьакIни СКФО-дин регион-
рай тир 150 касди иштиракна. Абу-
рун арада высший образованидин
организацийрай тир жегьил пре-
подавателар, кIелзавайбур, гьакIни
жегьил туристар, экологар, СКФО-
дин ва общественный жегьилрин
организацийрин векилар авай. Су-
лейман-Стальский райондай фо-
румда Жегьилрин парламентдин
членрикай ибарат тир делегация-
ди иштиракна.

Форумдин программа туризм-
дин, образованидин ва культура-
дин паярикай ибарат тир. Адан
кIвалах са шумуд юкъуз давам хьа-
на. Жегьилри яратмишунрин кон-

курсра, интеллектуальный къугъ-
унра, спортдин акъажунра, тре-
нингра, социальный проектрин
семинарра иштиракна, гьакIни

абур тарихдин  памятник  тир Кала-
Корейшдал, региондин тарихдин
метлеб авай маса чкайриз фена.

Форумдин сергьятда аваз адан

иштиракчийри экологиядин ва ту-
ризмдин рекьерай проектар хвена,
абур  VIP-лекторрихъ галаз гуьруь-
шмиш хьана.

«Туризм» ва «Телесное
повреждение в школах» дебатра
чи  райондин активистри, кьвед
лагьай чкаяр кьуна.

Райондин жегьилрин пар-
ламентдин активист,  райондин
Собранидин депутат Мегьамед
Алиева лагьайвал, ихьтин
мярекатар тухунихъ жегьилрин
алакьунар дуьздал акъудунин,
хийирлу чирвилер къачунин,
граждан ва культурадин  рекьерай
общество вилик тухунин карда
вичин алакьунар уьмуьрдиз
кечирми-шунин рекьерай еке
метлеб ава.

                                     Чи корр.

2017-йисан июлдин вацран сиф-
те йикъара  «Куьредин хабарар» га-
зетдин редакциядиз Самарский об-
ластдин Октябрьск шегьердай Зу-
лейха Исламовна Керамовадилай
(1-шикилда) адан  чIехи буба Гьа-
рунан гъвечIи стха Тарикъули Гьа-
жиханован женгинин рекьикай
суьгьбетзавай чар хтанай. Адан би-
недаллаз чна гьазурай макъала, чи
газетдин 43-нумрадиз акъуднай.

И йикъара Зулейха Керамова-
дилай редакцияди мад са чар ва са
шумуд шикил вахчуна. Чарче Зу-
лейха Исламовнади вичин чIехи
буба, Ватандин ЧIехи дяведин йи-
сара гел-галачиз квахьнавайди яз
гьисабзавай Гьарун Гьажиханова-
кай ва Кьасумхуьруьнни Хив рай-
онрин военный комиссариатрай
эвер гана фронтдиз тухвай, женге-
ра телеф хьайибур ва я гел галачиз
квахьнавайбур яз гьисабзавай ас-
керрикай вичи жагъур хъувунвай
делилар гъанва.

Чарче, кьилди къачуртIа, Зулей-
ха Исламовнади кхьизва:

«Салам алейкум, гьуьрметлу
«Куьредин хабарар» газетдин
коллектив! За Тарикъули Гьажи-
хановакай кхьенвай макъала авай
куь газетдин са шумуд нумра къа-
чуна, квез чухсагъул. Макъала заз
гзаф бегенмиш хьана. Виликан
чарче за квез зи чIехи буба Гьару-
накай ва 6-армиядин 393-стрел-
ковый дивизиядик кваз женгера
иштиракай чи ватанэгьлийри-
кай делилар агакьарун хиве кьу-
най. Гьавиляй за квез и чар кхьиз-
ва ва са шумуд шикил ракъурза-
ва… Зи чIехи буба Гьарун 1902-
йисуз ЧIилихърин хуьре дидедиз
хьана, 1942-йисан 23-январдиз ам
фронтдиз фена. Гьа и йисан мар-
тдин вацра зи чIехи диде Хан-Пе-
риди ва зи дидеди адалай эхирим-
жи кагъаз вахчуна, гуьгъуьнилай
ам гел галачиз квахьнавайди яз
малумарна. Дяве куьтягь хьайи-
ла, Гьарун Гьажихановалай ча-
рар-кагъазар Америкадай хуьк-
вез хьана. 1986-йисуз чIехи диде
Хан-Пери рагьметдиз фена. Гьа-
далай гуьгъуьниз Гьаруналай ча-
рар-кагъазар Туьркиядай хуьквез
башламишна… Зун чIехи бубадин
суракьда аваз са шумуд йис я. Заз
малум хьайивал, 1942-йисуз зи

Гьич са касни, гьич са затIни рикIелай алатдач

Гьарун бубадикай ва 393-дивизиядин кьегьалрикай
буба Гьаруна 393-стрелковый
дивизиядик кваз Украинада жен-

гера иштиракна. Мартдин вац-
ра ам ва и дивизиядин мад 19 ас-
кер гел галачиз квахьна… Абурун
гел жагъурдайла заз С.-Стальс-
кий райондин военный комиссар
Р. С. Женетовани куьмекар
гана… «Украинадин халкьарин
рикIера хуьнин ктабдай» заз Гьа-
рун Гьажиханован ва чи вата-
нэгьлияр тир са шумуд касдин
тIварар жагъана. Абур, малум
хьайивал, Украинадин Лисовка,

Тарасовка, Степановка, Аполо-
новка хуьрера стхавилин сурара
кучуднава. Амма, тIварар
кхьенвайтIани, Гьарун Гьажиха-
нов ва амай чи кьегьалар гьинай
ятIа къалурнавачир. Яни абур
малум тушир аскерар яз гьисаб-
завай. Украинадин Сахновский
райондин кьил Приядко Владимир
Ивановича, Аполоновка хуьруьн
кьил Яновская Лина Степановна-
ди еке куьмек гана. Подольск ше-
гьерда авай Московский област-
дин центральный архивдин делил-
рин бинедаллаз чна «малум ту-

шир» чи ватанэгьлияр гьинай ва
вужар ятIа къалурзавай къейдер

стхавилин сура-
рин кьилихъ га-
лай къванерал
кхьена. 2017-йи-
сан 9-майдин ви-
лик квай йикъа-
ра за Украинадиз
стхавилин сура-
ра чи кьегьалар
ферикъатнавай
сурал эцигун па-
тал «Воинам-
лезгинам от Ка-
сумкентского
РВКА» гафар

кхьенвай ленточка ва венокдин
пул ракъурна. Заз хабар гайивал,
сурал ленточка ва венокни эциг-
на… Гьалар гьикьван къизгъинбур
ятIани, Украинада чи кьегьалрин
тIварар арадал хкизва. Гьайиф
хьи, Кьасумхуьруьн райондай дя-
ведай хтун тавур гзаф ксарин
тIварар къени тайинариз хьан-
вач. Ватандин ЧIехи дяведа Гьа-
рун Гьажиханов ва за агъадихъ
тIварар кьазвай амай кьегьалар

телеф хьана 75 йисалай виниз
вахт алатнава, абурун тIварар
Кьасумхуьрел дяведин къурбанд-
риз эцигнавай памятникдал
кхьенвач. Инанмиш я, и кардиз
талукь ксари фикир гуда… Зун
Лезгистандивай яргъа ава,
ятIани за дяведин йисара телеф
хьайи ва я гел галачиз квахьнавай-
бур яз гьисабзавай зи ватанэгь-
лийрикай делилар кIватIун да-
вамда…»

З. И. Керамовади редакциядиз
Украинадин Сахновский райондин
«Колос» газетдиз Гьарун Гьажиха-

новакай, гьакIни вичи ракъурай
макъалайрин бинедаллаз журнали-
стри гьазурна акъудай макъалайрин
копияр, гьакIни Украинада стхави-
лин сурара кучуднавай лезги  ас-
керрин списокарни рахкурнава.
Агъадихъ чна абур, З. Керамовади
кхьенвайвал туна, гузва.

Кьасумхуьруьн РВКА-дай эвер
гайи, Украинадин Харьковский об-
ластдин Сахновский районда телеф
хьайи (6-армиядин 393-стрелковый
дивизия), Степановка хуьруьн стха-

вилин сурарин кьилихъ галай
къванцел тIварар кхьенвайбур:

1. Талибов Везик, 1910-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз телеф хьана.

2. Муслимов Качерман, 1920-
йисуз дидедиз хьана, 1942-йисан 29-
мартдиз гел галачиз квахьна.

3. Идрисов Гаким, 1912-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз телеф хьана.

4. Каличев Гулали, 1910-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз гел галачиз квахьна.

5. Водаев Яавут, 1908-йисуз ди-
дедиз хьана, 1942-йисан 29-мартдиз
гел галачиз квахьна.

6. Курбан Магомедов,  1912-йи-
суз дидедиз хьана, 1942-йисан 29-
мартдиз гел галачиз квахьна.

7. Балабеков Разахан, 1908-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз гел галачиз квахьна.

8. Султанов Умар, 1912-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз телеф хьана.

9. Дамиров Султан, 1916-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз гел галачиз квахьна.

10. Шахмирзоев Абдурагим,

1912-йисуз дидедиз хьана, 1942-йи-
сан 29-мартдиз гел галачиз квахьна.

11. Абдулаев Фейтула, 1914-йи-
суз дидедиз хьана, 1942-йисан 29-
мартдиз гел галачиз квахьна.

12. Адиров Кихлер, 1912-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз телеф хьана.

Тарасовка хуьруьн стхавилин
сурара тIвар кхьенва:

1. Казиханов Челеб, 1911-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 29-мар-
тдиз телеф хьана.

Аполоновка  хуьруьн стхавилин
сурара тIварар кхьенвайбур:

1. Рашидов Мечелид, 1906-йи-

суз дидедиз хьана, 1942-йисан 8-
мартдиз телеф хьана.

2. Мамедов Мамед, 1918-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 8-март-
диз телеф хьана.

3. Гаджиханов Гарун, 1902-йи-
суз дидедиз хьана, 1942-йисан 8-
мартдиз телеф хьана.

4. Мирзеханов Джигерхан, 1906-
йисуз дидедиз хьана, 1942-йисан 8-
мартдиз телеф хьана.

5. Раджабов Гасан, 1912-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 8-март-
диз гел галачиз квахьна.

6. Курбан Магомед, 1912-йисуз
дидедиз хьана, 1942-йисан 8-март-
диз гел галачиз квахьна.

7. Зильфикаров Кули, 1912-йи-
суз дидедиз хьана, 1942-йисан 8-
мартдиз гел галачиз квахьна.

Эхирдай чна  Ватандин ЧIехи
дяведин къурбандрин ва гел гала-
чиз квахьнавайбур яз гьисабзавай-
бурун суракьда хьунай, еке кIвалах
тухунай ва чахъ галаз алакъа хьу-
най Зулейха Керамовадиз рикIин
сидкьидай чухсагъул лугьузва.

Хазран Кьасумов, РФ-дин
журналистрин Союздин член.

DF

Сагъламвилин къаравулда

Сулейман-Стальский райондин центральный больницадиз
фейила са шумуд касди заз духтур, аялрин невролог Сюзанна
Тельмановна Темирхановадикай разивилин келимаяр лагьана
ва адакай газетдиз макъала кхьин тIалабна.

Зун С. Темирхановади кIвалахзавай 8-нумрадин кабинетдиз
фена. За са кардиз гьасятда фикир гана: кабинетдин ракIарихъ
аялар гвай 10-далай виниз дишегьлияр галай, са дишегьли ка-
бинетдани авай. Районда медицинадин рекьяй куьмек кIанзавай
аялрин кьадар гзаф я жал? – хиял фена зи рикIяй.

- Исятда чна са йисал къведалди яшда авай аялрин диспан-
серизация тухузва, гьавиляй аялар гвай дидейрин кьадарни гзаф
я, - чи суалдиз жаваб яз лагьана Сюзанна Тельмановнади. –
Йикъа чна, юкьван гьисабдалди, 40-45 аял кьабулзава, абурун

сагъламвал ахтармишзава, лазимвал авайбуруз медицинадин
рекьяй куьмекар гузва. Аялрин сагъламвиликай рахайтIа, йи-
сандавай-суз абурун кьадар артух, аялар кьинин дуьшуьшар
тIимил жезва.

Чун, мумкинвал жагъурна, С. Темирхановадихъ галаз мукь-
увай таниш хьана. Ада 1982-йисуз ЦIийи поселокдин юкьван
школа, 1988-йисузни Дагъустандин государстводин медицина-
дин институтдин педиатриядин факультет акьалтIарна. 1989-йи-
салай ада райондин центральный больницада, сифтедай реа-
нимациядин отделенидин заведующий яз, гуьгъуьнлай духтур-
аялрин невролог яз кIвалахзава.

Дурумлу ва намуслу зегьметдиз килигна 2001-йисуз С. Те-
мирхановадиз Дагъустан Республикадин здравоохраненидин
отличник лагьай тIвар гана.

Чаз малум хьайивал, Сюзанна Тельмановнади духтурвилин
пеше дуьшуьшдай хкягънач. И пешедал ам дидеди - 40 йиса-
лай виниз духтур яз кIвалахзавай, эхиримжи йисара райондин
центральный больницадин кьилин духтурдин заместителвилин
жавабдар везифаяр гьакъисагъвилелди кьилиз акъудзавай
Ракъуят Султалиевна Гъаниевади ашукьарна.

- Гьеле школада кIелзавай йисара за кьатIана хьи, зи дидеди
тамамарзавай кIвалах инсанриз герекди ва гьуьрмет авайди я,
- лугьузва Сюзанна Тельмановнади. – Гьавиляй за дидедин рехъ
давамарун, инсанриз герек пешедин иеси хьун кьетIна. Инсан-
рин сагъламвал хуьзвай ва мягькемарзавай пешедин иеси хьу-
нал къе за шадвал, дамахни ийизва.

Чун кабинетда ихтилатрик квайла аниз аялар гваз атай ди-
шегьлияр лацу халат алаз патав гвай столдихъ ацукьнавай
жегьил руша кьабулзавай. Атайбурухъ галаз ширин мецелди
рахазвай жегьил духтур акурла, за Сюзанна духтурдивай «И
милайим руш гьинай я?» лагьана хабар кьуна.

- Ам зи руш Назрин я, ада медуниверситетда кIелзава, чи
больницадиз практикадиз хтанвайди я, - жаваб гана С. Темир-
хановади.

Назрина чаз лагьайвал, ада Санкт-Петербургдин медицина-
дин педиатриядин  университетда 6-курсуна кIелзава.

Гьа са вахтунда, сифте курсунилай эгечIна Н. Темирханова-
ди медицинадин университетдин общественный кIвалахрани
активвилелди иштиракзава. Хъсан къилихдин, ширин мез авай
лезги рушаз преподавателрин ва студентрин арада лайихлу
гьуьрметни ава.

Адахъни университет акьалтIарайдалай гуьгъуьниз хайи рай-
ондиз хуькведай ва больницада вичин чIехи дидединни диде-
дин кар давамдай фикир ава.

Эхь, якъин хьайивал, духтурвал и хзандин пеше я. Инсан-
рин сагъламвал хуьнин къаравулда акъвазунал и хзандин ве-
килри шадвални ийизва.

                                                            Хазран Кьасумов.
Шикилда: Сюзанна ва Назрин Темирхановар.
Шикил автординди я.

  Духтурвал – хзандин пеше
Тарих

«Куьре» гафунин бине гьинай я?
Къенин юкъуз Куьре округдин

меркездикай гьар жуьредин фи-
кирар ава.Тарихдиз вил вегьейла
сур делилри къалурзавайвал, ок-
ругдин меркез гьамиша са чка-
дикай хьанвач. Жув арабист яз,
зун вилик девирра араб чIалал
теснифнавай, туькIуьрнавай
ктабрихъ, чIаларихъ, макъалай-
рихъ къекъвезва, абур за лезги
чIалаз таржума ийизва.

ЧIехи бубайрилай агакьнавай
лугьунрай малум жезвайвал, ви-
лик девирра Лезгистанда Куьре
(Кура) лугьудай шегьер хьана.
Тарихдин бязи чешмейри шагь-
идвалзавайвал, Хив райондин
Цналрин патав виликдай Кура
лугьудай хуьр гвай. ЧIехи бубай-
ри тIвар кьунвай Кура шегьер и
хуьруьхъ галаз алакъалу хьунни
мумкин я.

Тарихчи Вадим Велибегова
къейдзавайвал, Курада алай вах-
тундани ажайиб кьветI амалда.
Ана са шумуд кIвал ва
кIвалерикай сана ацукьдай чкаяр-
ни галаз къванцикай гьазурнавай
стол ава. Чи фикирдалди, им ви-
ликан хаталу вахтара махсус штаб
хьиз хийир къачузвай чка тир.

Гьасан Алкьвадаридин “Аса-
ри Дагъистан” ктабда кхьенва:
“Курада куьгьне къелейрин гелер
ама”.Али Акушинскийди араб
чIалал кхьенвай “Фаргъ Асари
Дагъистан” ктабда ихьтин кели-
маяр ава (мана): “Ирид лагьай
асирда Дагъустандиз атай араб-
рин кьушунрин регьбер Абу
Муслима Пайгъамбардин ими
Абасан веледрикай сад Кура хуь-
ре, садни Дербент шегьерда ха-
лифар яз тайинарна”. Вилик де-
вирра шариатдин къанунар кьи-
ле тухун патал халифар (чкадин
гьакимар) тайинарзавай ва гьар
са халиф анжах меркезда яша-
миш жезвай. Али Акушинский-
дин ктабдай малум жезвайвал,
ирид лагьай асирда Куьре вила-
ятдин меркез Кура тир.

Алай вахтунда Кура хуьруьн
куьгьне сурара халифдин сур
ама ва а чка кьетIенди яз гьисаб-
зава.

Гьасан Алкьвадариди “Асари
Дагъистан” ктабда икI кхьизва
(мана): “Курада халифдин шейэ-
рикай са кIвачин къаб
кьетIенвилелди хуьзва”. Курада

ирид лагьай асирда хьайи халиф-
дин кIвачин къаб хуьзвайдакай
XIX асирда Гьасан Алкьвадари-
ди лугьузва. Мадни, арифдарди
вичин “Жирабул ал мамнун”
ктабда кхьизва: “Фи къаряти Ал-
кьадар мин нагьият Кура мин
виляяти Дагъистан”. Таржума:
“Алкьвадрин хуьре, Куьре пата,
Дагъустан вилаятда”.

Заз Курадин (Куьре) тIвар кьун-
вай араб (аджам) кхьинрал кхьен-
вай чIалар авай чешмеяр жагъа-
на. Абурун таржумаяр за
кIелзавайбурун фикирдиз гъизва:

Аллагьди абад авурай
Чахъ авай къази, эфенди.
Эхиратди шад авурай,
Аллагь чал рази, эфенди.

Курада, Табасаранда,
Я гьич дагъда, я аранда,
Хиял жеч хьи садан чанда,
Ражанвал рази, эфенди.
Маса чешмеда ихьтин цIарар

ава:
Гьахъдин гьисаб гъилевай,
Диван хандин кIвалевай,
Адил диван гъилевай
Курадин султIан, Эфенди.
Гъилин хатIарин са кIватIалда

икI кхьенва:
И фана дуьньяда жедай кьван
                                             крар
Халикь Зул Жалалдин кьадар
                                             язва.
Таб туш хьи, таб авуртIа я
                            зун мунафикь,
Чи гьал-агьвал баян авун я
                                тагькьикь.

Чи Кура агьалидиз мунасиб
                                          лайих
Дилбераз лугьур чи макан
                                          язава.
Саилдиз жедач хьи вун я чир...

За ваз лугьун са чIал,
Базардавай чар я, Зуьгьре.
За вугай тIвар ала вал
Ажеб масан тIвар я, Зуьгьре.

Сад Аллагьди гана ваз пай,
Кура магьалда жеч ви тай,
Фирдаус женнетда авай
Гьуьруьдиз ухшар я, Зуьгьре.
Зи фикирдалди, чи чIала авай

“Куьре” гаф винидихъ гъанвай
делилра, чешмейра вичикай их-
тилат физвай Кура хуьр себеб яз
арадал атанва.

ЧIехи бубайрилай агакьнавай
лугьунрай мадни малум жезвай-
вал, Курадин патав суддин къарар
кьилиз акъудзавай, дуван ийизвай
махсус майдан гвай. Исятда а чка
тайинарун четин месэла я. Гена-
ни гьайиф къвезвай кар ам я хьи,
Курада авай мискIиндин тарих
кхьенвай къванцелай са затIни
кIелиз жезмач (гьар са хуьре
мискIиндин цла хуьруьн тарихди-
кай къейдер авунвай къван авай-
ди я - авт. къейд). Гьавадин ми-
шекъат шартIар себеб яз, адал
авунвай кхьинар михьиз терг
хьанва. Гьа икI, чи тарих чи гъи-
лерай акъатзава. И кар фикирда

кьуна, за жуван вилик Лезгистан-
да авай вири хуьрериз фена (ин-
санар яшамиш техжезвай хуьре-
ризни), анра авай мискIинрин
цлара авай тарихдикай къейдер
кхьенвай къванерин шикилар
яна, кхьинар лезги чIалаз таржу-
ма авуна, кьилдин кIватIал гьа-
зурдай макьсад эцигнава.

Ариф Рустамов, Ичинрин хуь-
руьн мискIиндин имам, арабист.

«Лезги газетдиз» акъатай
Ариф Рустамован «Куьре» га-
фунин бине гьинай я?” макъа-
ладикай, адан автордикай газет-
дин интернетда авай кIватIалра
са шумуд касди жуьреба-жуь-
ре фикирар, баянар кхьенвай.

Пакизат ФАТУЛЛАЕВА,
шаир:

- Ваз Сад Аллагь куьмек хьуй
и баркаллу карда, Ариф Руста-
мов!  Гьелбетда, Куьре - ам
макъалада къейднавай Кура
хуьр магьалдин кьилин хуьр
хьайи девирдилай атанвай гаф

Макъаладикай фикирар

я. Халифдин сур амаз, адакай
лезгийриз икьван гагь чир тахь-
ун, гьайиф къведай кар я. Кура
хуьруьн патарив гвай вири
чкайрал гъил алаз хьун - чи кьи-
лин винизвални жедай. Масабу-
ру чи тарихдиз кIур гудай жуь-
рэтни ийидачир.

Сажидин САИДГЬАСАНОВ,
шаир:

- Сур девиррин сурарин ва
мискIинрин къванерал авунвай
араб чIалан кхьинрай кьил акъ-
удай векилар лезги халкьдихъ
тIимил хьанач. Мисал яз, чи

машгьур алим, профессор Амри
Рзаевич Шихсаидова, тарихдин
илимрин кандидат Мегьамед-
Гъалиб Садыкъиди чIугур зегь-
метар къиметлубур я. И рекье
чи йикъара инанмишвилелди
камар къачузвай Ариф Руста-
мова вичин хайи Ичинрин хуь-
ре Лезгистандин тарихдизни
медениятдиз талукь музей теш-
килнава. И мескендикай Сулей-
ман-Стальский райондин «КТВ»
каналдай махсус передачани
къалурна. Тарихдин малум ту-
шир чинар винел ахкъудзавай,
милли ирс кIватI хъийизвай
Ариф Рустамов чешне къачу-
низ лайихлу я.

              «Лезги газетдай.
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Журналистдин блокнотдай

Пехилдини туькьуьлди
Зун Дербентдай Кьасумхуь-

рел хуькведай «Газелда» ахкьах-
на. Машин рекье ава, инсанар
ихтилатрик ква.

- Я халу, Махачкъаладай Дер-
бентдиз хуькведалди чавай са су-
алдиз жаваб жагъуриз жезвач, -
гьуьжетра гьатнавайбур хьиз
векъидаказ рахазвай пуд гадади-
кай сад элкъвена а патал хьиз
ацукьнавай яшар 75-80 хьанвай са
итимдив. - Вун кьуьзуь итим я,
белки вавай чи гьуьжет гьялиз
жен.

- Я хтул, яраб ам вуч суал ятIа
куьн хьтин жегьил, кIел-кхьин
чизвай гадаяр кIеве тунвайди? –
мягьтел яз лагьана агъсакъалди.

- Я халу, за лугьузва хьи, пехил
инсан туькьуьл инсандилай хъсан
я, - рахана са жегьил. – Идахъ га-
лаз зи дуст Керим эсиллагь рази
жезвач. Ада лугьузва хьи, туькь-
уьл инсандикай зарар гзаф жеда,
пехил инсан са акьван хаталу туш.

- Я стхаяр, куьне и гьуьжетдал-
ди 2-3 сятда зи кьил тIарна, гила
куьне яшлу итим инжикили ий-
изва, - рахана пуд лагьай жегьил.
– Зи фикирдалди, пехилданни
туькьуьлдан арада са тафаватни
авач.

Яб гана агъсакъалди жегьил-
риз, эхирни абурун гьуьжетдал
эхир эцигун патал, ихьтин ихти-
лат авуна.

- Квез вуч аватIа чидани, рух-
ваяр? – вичин гъиле авай аса чиле
атIумарна хьиз, спелризни звер
гана, астадаказ рахаз эгечIна
яшлу кас. – Инсанар гьикьван
гзаф ятIа, абурун акунарни,
кьатIунарни, хесетарни, къили-
харни гьар жуьре я. Хъсан, къе-
ни инсанрин кьадар гзаф я, гьи
чка къачуртIани. Чи Лезгистан

абуралди иллаки девлетлу я. Гьай-
иф хьи, гьа чи патара, чи лезги
хуьрерани, чпин кьадар тIимил
ятIани, гьа куьне лугьузвай хьтин
пехил, туькьуьл инсанарни ава-
чиз туш. Квелни абур гьалтнавай-
ди аквазва заз, тахьайтIа куьне
гьуьжетарни ийидачир, заз и су-
ални гудачир. Абурун арада вуч
тафават ава? И суал гзаф инсан-
ри чпи-чпизни гузва. Гзафбуруз
пехилданни туькьуьлдан арада та-
фават аваз акванни ийизвач.
Кьведни писбур я, лагьана жаваб
гузва инсанри чпи-чпиз. Зун ахь-
тинбурухъ галаз эсиллагь рази
туш. ГьикI лагьайтIа, зи фикир-
далди, пехил инсандинни туькь-
уьл инсандин арада тафават ава,
вични гъвечIиди ваъ, лап чIехиди.
ИкI, пехил кас ахлакьдал гьалтай-
ла  зайиф кас я. Вичиз мал-девлет
гзаф аваз хьайитIани, адаз чара-
данди гзаф аквада, вичихъни гзаф
мал-девлет хьун патал ам чалиш-
миш жедач. Гьаниз килигна пе-
хил кас гьамиша кесибни жеда,
адан вири уьмуьрни масадбурал
пехил, вич кесиб яз акъатда.

- Лап дуьз, камаллу, гьакъикъ-
атдихъ галаз кьазвай гафар яз ак-
вазва чаз ибур, - лагьана гадай-
рикай сада. – Зи фикирдалди,
туькьуьл инсанни куьне вини-
дихъ лагьайди хьиз аквазва заз.
Туькьуьл инсандиз маса хесетар
хас я жал?

- Яб це, хва, яб це, тади къачу-
мир, гила за ваз туькьуьл касдин
хесетарни ахъайда, куьрелди
хьайитIани, башламиш хъувуна
агъсакъалди вичин ихтилат. – ИкI,
туькьуьл инсан пехил инсандилай
хаталу я. Адаз валай гзаф
аватIани, ваз са артухан шей пай-
да хьайитIа, туькьуьл инсандин

рикI тIар жеда, гьатта ам вахъ га-
лаз хъелни жеда. Туькьуьл инсан
гзаф рахада, вични, гзаф вахтара,
кьулухъай. Ада фитнедик кьил
кутада, вичелай анихъ галайди
агъуз кьада, ам зарафатдиз вегь-
еда, анжах вичикай зарафат тий-
ин. А кар туькьуьлда кьабулдач.
Гьа икI вичин рикIиз тади гана,
туькьуьл кас яргъалди яшамиш-
ни жедач.

Туькьуьл инсан, эгер ваз чи-
дай кас ятIа, гьалтайла адаз жува
салам гана кIанда, суьгьбет авун
герек туш. Яргъал акъвазна
кIанда туькьуьл касдивай…

Зун жув яшамиш жезвай
Эминхуьруьн къекъуьндал агакь-
на. «Газелдин» шофердиз машин
акъвазар лагьана, адаз рекьин
гьакъини гана, зун къекъуьндал
эвичIна. Жув яргъал йисара жур-
налиствилин рекье кIвалахзавай,
саки пенсиядиз фидай яшариз
акъатнавай итим ятIани, агъсакъ-
алди авур ихтилатди заз еке таъ-
сир авуна. Дуьз лагьайтIа, туькь-
уьл касдинни пехил касдин арада
ихьтин тафават аватIа заз чидачир.
КIвализ хъфидай рекье веревир-
дер за гзаф авуна. Гьахъ яз акуна
заз агъсакъал.

Зи  фикирдалди, машинда
авай жегьиларни дуьз гъавурда
акьуна, абурузни пехилданни
туькьуьлдан арада вуч тафават
аватIа чир хьана.

Дуьз лугьузва бубайрин ми-
салда: камаллу гафар кIан ятIа,
агъсакъалриз мукьва хьухь.

Мадни, заз машинда камаллу
касдивай ван хьайи ихтилат чи
газет кIелзавайбурун фикирдиз-
ни гъун хъсан яз акуна. ГьикI
лагьайтIа, абурузни пехил кас-
динни туькьуьл касдин арада вуч
тафават аватIа чир жеда.

Хазран Кьасумов, РФ-дин
журналистрин Союздин член.

       Предприниматели защищены от
        необоснованных истребований
 документов  новым законодательством

С 1 июля 2017 года в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» вводится ряд ограничений при
осуществлении муниципального контроля.

Предусматривается, что при проведении проверки должностные
лица органа муниципального контроля не вправе:

- требовать от хозяйствующего субъекта представления докумен-
тов и (или) информации, включая разрешительные документы, име-
ющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченные в определенный Правительством РФ перечень;

- требовать от хозяйствующего субъекта представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки.
Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.
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       Разъясняем предпринимателям
Федеральным законом от 26.07.2017 № 206-ФЗ внесены изменения

в статьи 19.6.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Статья 19.6.1 КоАП РФ дополнена частью третьей, согласно кото-
рой несоблюдение должностными лицами федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченных на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органов местного самоуправления,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, либо
государственных или муниципальных учреждений, осуществляющих
контрольные функции, требований законодательства о государствен-
ном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в
невнесении информации о проверке в единый реестр проверок, либо
в нарушении два и более раза в течение одного года сроков внесения
информации о проверке в единый реестр проверок, либо во внесе-
нии два и более раза в течение одного года неполной или недосто-
верной информации о проверке в единый реестр проверок, влечет
административную ответственность.

Указанное правонарушение влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в размере от 1
тыс. до 3 тыс. рублей.
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СтIал Сулейманан Ватанда

Мукьвара  Агъа СтIалрин хуь-
ре диндин межлис кьиле фена.
Мярекатда Кьиблепатан Дагъус-
танда республикадин Муфтият-
дин патай тамам ихтияр ганвай
векил Магьди-гьажи Абидова, Су-
лейман-Стальский райондин кьи-
лин заместитель Абуталиб Фату-
лаева, Агъа СтIалрин хуьруьн ад-
министрациядин кьил Низами
Абдурагьманова, Кьурагь, Мегь-
арамдхуьруьн районрин имамри
- Шамил Омарова, Агьмад Мегь-
амедова, республикадин Муфти-
ятдин Дербент шегьерда ва рай-
онда авай марифатдин отделдин
регьбер Къурбан Рамазанова,
Агъа СтIалрин хуьруьн имам Та-
либ Бейбалаева, гьуьрметлу агъ-
сакъал Мегьамед-Наби Набиева,
Хасавюрт райондай, Махачкъала-
дай, Дербентдай атанвай мугь-

манри ва масабуру иштиракна.
Абуру чпин рахунра динди инсан-
дин уьмуьрда, акьалтзавай неси-
лар тербияламишунин карда
къугъвазвай роль къейдна, алай
аямдин тIал алай месэлаяр вере-
вирдна. Сулейман-Стальский рай-

   Чир хьун хъсан яондин имам Гьасан Амаханова
кьиле тухвай межлисдин сергьят-
ра аваз Талиб Бейбалаева алай

йисуз Туьркиядин Самсун шегь-
ерда кьиле фейи Сурдлимпийский
къугъунра дзюдодай чемпиондин
тIвар къазанмишай Руслан Аске-
ровав савкьатар вахкана.

             Агьмед Мегьамедов

Шир алай катулдин канвай чкаяр сода квай цяй кьежирнавай пеки-
налди хъсандиз михьиз жеда.

Эгер куьне сода вегьенвай яд ргуртIа, кофейник хъсандиз михьи жеда.
                                                         ***
Гъуьр, какаяр, xaпIa, тини хьайи къапар чуьхуьдалди, абур яд цана

хъуьтуьл жедалди туна кIанда.
                                                         ***
Нек ргадайла катулдин кIан куда. Эгер катулдиз I-2 хуьрекдин тIуруна

авай сода вегьенвай къайи яд цана 2-3 декьикьада ргайтIа, ам регьятдиз
михьи ийиз жеда.

                                                       ***
Чайдин, самовардин кIане, къвалара кьадай хьахь гьикI алудда?
Эгер гъилик и кар патал акъуднавай махсус затIар квачиз хьайитIа,

сода ва сиркедин эссенция ишлемишиз жеда. Чайник кузвай цяй ацIура,
ахпа ругуга. Гьар са литр циз кьведни зур хуьрекдин тIуруна авай сода
вегь, мад къанни цIуд-яхцIур декьикьада ругуг. Ахпа яд экъича. ЦIийи
кьилелай чайдандиз михьи яд хцуз. Гьар са литр циз зур истиканда авай
сиркедин эссенция ягъ, мад къад декьикьада ругуг. Хъуьтуьл хьанвай
хьахь квевай чайдандин къваларилай регьятдиз элягъиз жеда.

                                                         ***
Хьахь халкьдин рецептдалдини элягъиз жеда. Чайникдиз чуьхвенвай

картуфрин чкалар вегьеда, яд цада ва хьахь хъуьтуьл жедалди ргада.


