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ТЕБРИК
За райондин образованидин работникриз, и хилен ветеранриз,

школьникриз, студентриз ва вири районэгьлийриз чирвилерин Югъ
рикIин сидкьидай мубаракзава.

Школади акьалтзавай несилдиз неинки чирвилер гузва, гьакIни
ам бубайрин лап хъсан адетралди тербияламишзава, алай аямдин,
цIийи хъижезвай уьмуьрдиз гьазурзава.

Илимдинни техникадин жигьетдай вилик финин шартIара ери

аваз чирвилер ва тербия гунин, обществодин уьмуьрда абурун роль
аннамишунин метлеб алцумиз тежер кьван артух жеда.

И юкъуз чна муаллимдиз, адан регьятди тушир зегьметдиз
гьуьрмет ийизвайди къалурзава. Адан зегьмет себеб яз
образованидин система амазма ва виликди фин давам жезва.

Заз квехъ виридахъ мягькем сагъламвал, ислягьвал ва
хушбахтлувал, кIелунрани зегьметда чIехи агалкьунар хьана кIанзава.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил                        Н. Абдулмуталибов

Муаллимрин августдин конференция
Алай йисан 27-августдиз

Кьасумхуьрел, И. Гь. Тагьирован
тIварунихъ галай Культурадин

дворецда, Сулейман-Стальский
райондин образованидин ра-
ботникрин августдин конфе-
ренция кьиле фена. Адан кIва-
лахда райондин образованидин
идарайрин руководителри, пе-
шекарри, педагогвилин зегь-
метдин   ветеранри, республи-
кадин ва муниципальный
организацийрин руководителри,
общественностдин ва диде-
бубайрин комитетдин векилри,
конференциядин гьуьрметлу
мугьманар яз муниципальный
райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибова, Дагъустан
Республикадин Халкьдин
Собранидин образованидин,
илимдин, культурадин, же-
гьилрин, спортдин ва туризмдин
рекьяй Комитетдин предсе-
дателдин заместитель Гьами-
дулагь Мегьамедова иштиракна.

Конференциядин иштирак-
чияр сифтедай райондин аялрин
Яратмишунрин кIвалин ва
Кьасумхуьруьн художественный
школадин кIелзавайбуру
Культурадин дворецдин фойеда
акъуднавай выставкайрихъ галаз

таниш хьана.
Конференциядал «Стратеги-

ческие цели и актуальные задачи

обновления содержания и
повышения качества образования
МР «Сулейман-Стальский ра-
йон» темадай райондин обра-
зованидин управленидин на-
чальникдин везифаяр тамамар-
завайди тир Гьуьсейн Шихба-
баева гегьенш доклад авуна. Ада
къейд авурвал, районда обра-
зованидин 59 организация, гьа-
бурукай яз 41 умуми образо-
ванидин организация, школа-
дилай виликан образованидин 13
идара, 1 ялрин Яратмишунрин
кIвал, жаванринни аялрин
спортдин 4 школа ава. Алай йисуз
образованидин 5 идаради – М.
Рагьимован тIварунихъ галай
Курхуьруьн 1-нумрадин, ЦIийи
поселокдин, Шихидхуьруьн,
ДаркIуш-Къазмайрин, Р. Ха-
ликьован тIварунихъ галай Кьулан
СтIалрин юкьван школайри
Дагъустан Республикадин
Кьилин «150 школ» проектда
иштиракна. Анра ремонтрин
кIвалахар акьалтI жезва. «Об-
разование» милли проектдин
«Современная школа» феде-
ральный проектдай Агъа

СтIалрин, Р. Халикьован тIва-
рунихъ галай Кьулан СтIалрин,
Вини СтIалрин, М. Рагьимован

тIварунихъ галай Курхуьруьн 1-
нумрадин, Р. Османован тIва-
рунихъ галай Герейханован 1-

нумрадин ва Эминхуьруьн
юкьван школайра цифровой ва
гуманитарный профилдин
центраяр арадал гъизва.

2018-2019-йисара райондиз
13944043,91 манатдин къимет авай
38694 учебник хкана, абур
школайриз пайна. Алай вахтунда
школьникар учебникралди
таъмин хьуни 87 процент

тешкилзава.
2019-2020-йисара райондин

образованидин управлениди чи
адетар хуьниз талукь мярекатар
тухуниз кьилин фикир гуда.
Сулейман-Стальский райондин
администрациядин регламен-
тдалди электронный дневникар ва
журналар кардик кутун план-
ламишнава. «Дневник.ру» сет
образованидин организацийра
кардик кутуни диде-бубайриз ва
муаллимриз гьар са кIелзавайдал
гуьзчивал тухудай мумкинвал
гуда.

Гьуьсейн Шихбабаева вичин
докладда 2018-2019-кIелунин йи-
суз вилик акъвазнавай вези-
файрикайни гегьеншдиз лагьана.

Райондин образованидин
общественностдиз цIийи кIе-
лунин йис башламиш хьун ДР-
дин Халкьдин Собранидин
депутат Гьамидулагь Мегьа-
медова мубаракна ва респуб-
ликадин руководстводи обра-
зование вилик тухун патал
уьмуьрдиз кечирмишзавай
проектрикай гегьеншдиз суьгь-
бетна.

Конференциядал гьакIни М.
Рагьимован тIварунихъ галай

Курхуьруьн 1-нумрадин юкьван
школадин директор Мегьа-
медкерим Гьасанбегов, Кьа-
сумхуьруьн 3-нумрадин аялрин
бахчадин заведующий Раиса
Аминова, УСЗН-дин началь-
никдин везифаяр тамамарзавайди
тир Анфиса Эмиралиева, ра-
йондин диде-бубайрин коми-
тетдин председатель Эльза Рус-
тамова ва маса юлдашар рахана.

Муниципальный райондин
Кьил Нариман Абдулмуталибов
вичин рахунра муаллимрин
пешекарвилин, школьникрин
чирвилерин дережа хкажунин,
образованидин учрежденийрин
материально-технический база
мягькемарунин, школайринни
диде-бубайрин алакъа сихди
авунин, школайри федеральный
ва республикадин проектра
иштиракунин ва образованидихъ
галаз алакъалу маса месэлайрал
гегьеншдиз акъвазна.

- Къе чун образованидин хиле
кьиле физвай дегишвилерин
шагьидар я, - лагьана Н. Ш.
Абдулмуталибова. – Райондин
школайра кIелзавайбуруз
яратмишунрин жигьетдай вилик
фидай вири жуьредин шартIар
яратмишнава. Школа – им неинки
чирвилер, гьакIни тербия лагьай
чIал я. Вири хъсан крар аялрал
агакьарун лазим я. И кардал
райондай акъатнавай жегьил
алимар, педагогвилин зегьметдин
ветеранар, диде-бубаяр желб авун
чарасуз я. Заз цIийи кIелунин
йисуз образованидин хилен вири
работникрихъ агалкьунар хьана
кIанзава.

Метлеблу рахунрилай гуь-
гъуьниз Н. Ш. Абдулмуталибова
кIвалахда жезвай хъсан
нетижайрай Вини СтIалрин
школадин музейдин директор
Агьмед Шихнабиевав, ЦIийи
Макьарилай тир жегьилрин
несигьатчи, меценат Магьсуб
Магьмудовав, Агъа СтIалрин
Къазмайрин юкьван школадин
директордин заместитель
Шамсият Ханвердиевадив,
«ИМЦ» МКУ-дин методист
Гуьлнара Мегьамедрасуловадив
ва ЦIийи поселокдин юкьван
школадин вожатый Рагьимат
Меликовадив райондин Гьуьр-
метдин грамотаяр вахкана.

Конференциядал РУО-дин
Гьуьрметдин грамотаяр тафа-
ватлу хьайи школайрив ва
муаллимривни вахкана.

Эхирдай конференциядал
резолюция кьабулна.

Текст кхьейди ва шикилар
ягъайди Хазран Кьасумов я.
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 Райондин 90 йисКъуватар хьурай, уьзуьмчияр!
Производстводин амай хилер

хьиз, Сулейман-Стальский
районда уьзуьмчивални вилик
физва. Эхиримжи йисара и хилени
инвестиционный проектар
кардик кутуна, ида гьам
уьзуьмлухрин майданар, гьам
кIватI хъийизвай ципицIрин
кьадар артухардай мумкинвал
гана. Алай вахтунда райондин
хуьруьн майишатдин
карханайрихъ, лежбервилинни
фермервилин майишатрихъ ва
арендаторрихъ 1683 гектар
уьзуьмлухар ава. Эхиримжи 5
йисан къене районда 740 гектарда
цIийи уьзуьмлухар кутуна. И
девирда гьасилзавай ципицIрин
кьадар 3 сеферда артух хьана.
Алатай йисуз районда 10774 тонн
ципицIар кIватI хъувуна.

Районда уьзуьмчивал вилик
тухуник «Гюльгери-вацI» ,
«Зардиян», «Дербент-Агро»,
«ЧIереяр», «Дере» ООО-ри,
кьилдин арендаторрини КФХ-ри
еке пай кутазва.

Уьзуьмчияр патал жавабдар
вахт алукьнава. Абурун вилик
йисан къене зегьмет чIугуна
арадал гъанвай ципицIрин бегьер
кIватI хъувунин везифа
акъвазнава. Алай вахтунда и
кардал вири къуватар желбнава.

И йикъара муниципальный
райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибов,
райадминистрациядин жавабдар
къуллугъэгьлиярни галаз,
ципицIар кIватI хъийизвай
хуьруьн майишатдин са шумуд
карханадиз фена, анра кIвалахар
тешкилнавай гьаларихъ галаз
таниш хьана.

ДаркIуш Къазмайрин хуьруьн
поселенидин территорияда
кардик квай «Гюльгери-вацI»
ООО, уьзуьмлухри кьунвай
майданрал ва гьасилзавай
бегьердал гьалтайла, чIехи
кархана я. Ана чкадин шартIара
хъсан бегьер гъидай «Молдова»,
«Савеньон», «Первенец

Магарача», «Агадаи»,
«Августин», «Шарданэ» ва маса
сортарин ципицIар гьасилзава.

Алай йисуз карханадин вилик

бегьердал атанвай 172 гектардин
уьзуьмлухрай ципицIар кIватI
хъувунин везифа акъвазнава.
Тегьенгрик тарифдин бегьер
дигмиш хьанва.

Райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибов
карханада ципицIар кIватI
хъувунин кIвалахар тешкилнавай
гьалдилай, ана ишлемишзавай
цIийи ва кIвенкIвечи
къайдайрилай рази яз амукьна.

Карханадин руководитель
Ракидин Кичибекова лагьайвал,
уьзуьмлухрин гьар са гектардай
I00 центнердилай виниз ципицIар
кIватI хъийизва. Санлай карханада
1500 тонндилай тIимил тушиз
бегьер вахчун планламишнава.

ЦипицIар кIватI хъувунал
«Гюльгери-вацI» ООО-да 120
рабочий машгъул я. Авур
кIвалахдин пул абуруз йикъа-
йикъа гузва. Гьар са касди йикъа
1000-1500 манат пул къачузва.

ЦипицIар вахтунда ва
пучвилер авачиз кIватIна
акьалтIарун патал рабочияр са
шумуд хуьряй гъизва. Кархана
абур гъиз-хутахдай махсус
машинрални таъмин я.

КIватI хъувур ципицIар
республикадин чехирринни
коньякрин заводриз вахкузва.

- ЦипицIар гьасилунай, гьар
йисуз гзаф майданра цIийи
уьзуьмлухар кутунай чи район
республикада вилик жергейра

авай муниципалитетрик акатзава,
- къейдна Н. Ш. Абдулмуталибова.
– Районда уьзуьмчивал вилик
тухудай муниципальный
программа кьабулнава, ада
кIвалахзава. Гьавиляй
инанмишвилелди лугьуз жеда хьи,
районда менфятлу и хел мадни
вилик фида.

Чна винидихъ лагьайвал,
«Гюльгери-вацI» ООО-да цIийи,
кIвенкIвечи къайдаярни кардик
кутазва. ИкI, алай йисуз карханада
уьзуьмлухриз стIал-стIал яд гудай
тадаракар (къайда) кардик кутуна.
Пешекарри лугьузвайвал, и
къайдада яд гуни ципицIрин
бегьерлувал 15-20 процентдин
артухарзава, гьакIни дигидай яд
кьенятзава.

«Гюльгери-вацI» ООО-да хьиз,
уьзуьмчивилел машгъул тир
райондин амай карханайра,
лежбервилинни фермервилин
майишатра ва арендадин
участокра ципицIар кIватI
хъувунин кIвалахар давам жезва.

Квез къуватар хьурай,
уьзуьмчияр!

                    Хазран Кьасумов
Ш икилра: Н. Абдулму-

талибов «Гюльгери-вацI» ООО-
да.

ЦIийи кIелунин йисан вилик

Вири патарихъай гьазур я
Школайра 2019-2020-цIийи

кIелунин йис башламишдалди амайди
кьве югъ я. 2-сентябрдиз школьникри
ремонтна къайдадиз гъанвай,
лугьудайвал, гьеле ширедин ни
галамай классра партайрихъ чкаяр
кьада, кIелунин йис башламишда.

И йикъара чун с а шумуд
школадиз фена, анагар кIелунин йисаз
гьазур хьанвай гьал ахтармишна.

И. М. Дибирован тIварунихъ
галай Герейханован 2-нумрадин
юкьван школа 1950-йис ара
майишатрин къайдада эцигнавай
куьгьне дараматда ава.

- Дарамат куьгьнеди ятIани, чи
школа цIийи кIелунин йисаз вири
патарихъай тамамвилелди гьазур
хьанва,  - лугьузва школадин
директор Малавудин Сафаралиева.
– Школада ремонтрин кIвалахар
муаллимри ва техработникри чпин
вахтара кьиле тухвана акьалтIарна.
И кIвалахриз пулунин такьатар
гунай чна райондин администра-
циядиз чухсагъул лугьузва.

ЦIийи кIелунин йисуз школада

партайрихъ 145 кIелзавайди ацукьда,
абурукай 12 аял школадиз сифте яз
къвезвайбур я.

                    ***
Агъа-СтIалрин Къазмайрин

юкьван школадани ремонтрин
кIвалахар вахтунда ва еридивди

тухванвайди чаз акуна. И кIвалахарни
муаллимри ва техработникри кьилиз
акъудна, пул райадминистрациядай
ахъайна, куьмекар аялрин диде-

бубайрини гана.
- ЦIинин кIелунин йисуз школадиз

47 аял сифте яз къведа, абурухъ,
абурун диде-бубайрихъ галаз чна
тайин, гъавурда тунин кIвалах
тухванва, - лагьана чаз школадин
директордин заместитель Омар
Омарова. - Санлай къачурла, школада
башламиш жезвай кIелунин йисуз 383
аялди чирвилер къачуда.

ЦIийи кIелунин йисуз муал-
лимрихъ кIвалахда, школьникрихъ
кIелуна агалкьунар хьурай!

Текст кхьейди ва шикил
ягъайди Хазран Кьасумов я.

       КIвалахдилай разивал
                 къалурна

23-августдиз ДР-дин Гьукуматдин Председателдин заместитель
Екатерина Толстиковади муниципальный районрин ва хуьрерин
поселенийрин муниципальный эменни официальный сайтра
эцигунин месэладай видеоконференциядин режимда аваз
совещание кьиле тухвана.

Совещание муниципальный районрин ва шегьеррин округрин
кьилерин, гьакIни районрин ва шегьеррин администрацийрин
жавабдар къуллугърин руководителрин иштираквал аваз кьиле фена.

И мярекатда «Сулейман-Стальский район» муниципальный
райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова, райадминистрациядин
Кьилин заместителар тир Лацис Оруджева ва Саид Темирханова,
гьакIни «УМИЗ» МБУ-дин директор Назир Гьасанова иштиракна.

Анал Екатерина Толстиковади и месэладай Сулейман-Стальский
райондин 16 хуьруьн поселенийрин администрацийра ДР-дин
Гьукуматдин тапшуругъар тайинарнавай вахтара ва еридивди
кьилиз акъуднавайди къейдна.                                       Лена Саидова

 Райондин терроризмдиз акси комиссияда
     Хатасузвал – сифте чкадал
Алай йисан 23-августдиз райондин администрацияда райондин

Кьил, терроризмдиз акси комиссиядин (АТК-дин) председатель
Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован председателвилик кваз
АТК-дин заседание кьиле фена. Адан кIвалахда Россиядин МВД-
дин Сулейман-Стальский райондин отделдин начальник Играм
Османова, райондин прокурор Фархад Акимова, РФ-дин ФСБ-дин
Дагъустан Республикада авай Управленидин Дербентда бинеламиш
хьанвай 4-отделенидин старший оперуполномоченный Гамрудин
Шайдаева, райондин имамрин Советдин председатель Гьасан
Амаханова, районда кардик квай федеральный ва республикадин
къуллугърин руководителри, райадминистрациядин Кьилин

заместителри, хуьрерин поселенийрин кьилери, къайдаяр хуьдай
органрин, МЧС-дин, СМИ-дин векилри иштиракна.

Заседанидал школайра цIийи кIелунин йис башламишдайла
тухудай мярекатрин вахтунда образованидин объектра
общественный хатасузвал ва террориствилин гьерекатрикай хуьн
таъминарунин, гьакIни 2019-йисан 1-паюна 2019-2023-йисара
Сулейман-Стальский районда РФ-дин терроризмдин идеологиядиз
акси Комплексный пландин серенжемар кьилиз акъудунин
месэлайриз килигна.

Заседанидал алай сад лагьай месэладай РФ-дин МВД-дин ДУУП-
дин ва ПДН-дин яш тамам тахьанвайбурун крарай районда авай
отделдин старший инспектор Жафер Саидалиев ва райондин
образованидин управленидин начальникдин везифаяр
тамамарзавай Гьуьсейн Шихбабаев рахана. Абуру лагьайвал,
Чирвилерин йикъаз талукьарнавай шадвилин линейкаяр райондин
41 школада кьиле фида. РОВД-дин руководстводи и юкъуз
общественный хатасузвал ва террориствилин гьерекатрикай хуьн
таъминардай план туькIуьрнава.

Кьвед лагьай месэладай заседанидал райондин Культурадин
дворецдин директор Виталий Мусаев ва Кьасумхуьруьн
поселенидин администрациядин кьил Далгат Бабаев рахана. Абуру
къейд авурвал, райондин АТК-дихъ галаз санал абуру райондин
территорияда инсанар гзаф кIватI жезвай объектар ахтармишнава,
мукьвал тир вахтара анра видеокамераярни эцигда.

Районда РФ-дин терроризмдин идеологиядиз акси Комплексный
пландин бинедаллаз 2019-йисан 1-паюна тухвай кIвалахдикай
заседанидал райадминистрациядин Кьилин заместитель Абуталиб
Фатулаева гегьенш рахунар авуна.

Заседанидин нетижаяр кьун яз райондин Кьил, АТК-дин
председатель Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова къейд
авурвал, образованидин организацийра аялрин хатасузвал хуьн
таъминарун – им алай вахтунда вилик акъвазнавай кьилин
везифайрикай сад я. И жигьетдай райондин Кьили РУО-дин
начальникдиз, школайрин директорриз, хуьрерин поселенийрин
кьилериз, талукь къуллугърин работникриз тапшуругъар гана,
меслятар къалурна.

                                                                                        Х. Гьажибалаев

Райондин юбилей тебрикзава шиирра
                             Абидин Камилов

    СтIал Сулейманан
      райондиз Гимн
Са кьил дагълар , са кьил аран –
Женнет багъ я Куьре макан.
Ви рухваяр асланар я,
Рушарни - гьар сад са жейран.

Къул хуьн патал на ви тарих
Тураралди кхьейди я.
Шумуд душман, зур акурла,
Катна кьулухъ хъфейди я.

Гьар девирра вахъ ви меркез,
Регьберарни хьайиди я!
Тур гъилеваз Куьре Мелик
Душманд хуруз фейиди я...

Вич шегьердиз хьанвай ухшар,
Къе ви меркез я Кьасумхуьр.
Райондалла шаирдин тIвар-
Сулейманан - чи Шагь дагъ тир!

Шаиррин, алимрин ватан –
Лезги чилин багьа къаш, гуьл,
Вун бине я хайи чIалан,
Вахъай садран(и) атIудач вил.

ЦIерид вилин муьгъ, «Рычал яд»... –
Ви дамах, ви безекар я.
Мелик, Гьасан, Эмин, Саяд... -
Ви намус, ви дестекар я!

Яшамишрай куьревияр,
Терсепул тIул, Гуьне авай!
Яшамишрай лезги халкьар,
Вичин тарих, бине авай!

                 Нариман Къарибов

        Мубаракрай!
Гомеран тIвар алай район,
Югъ-къандавай абад я вун!
Ви суварик шад я къе чун,
Ваз юбилей мубаракрай!

Гьар чкада тариф авай,
Гьам чилерал, гьамни цава,
Ви тамарин михьи гьава,
Ваз юбилей мубаракрай!

Артух жезва багъларин сан,
Битмишзавай бегьер кьакьан.
Лезгистандин рикI тир макан!
Ваз юбилей мубаракрай!

«Рычал - ядни» я ви девлет,
Дуьнья тирвал авай гьуьрмет.
Чи суфрайрин дамах, шербет,
Ваз юбилей мубаракрай!

Сулейманан булах - чешме,
Ви шаирар я чаз чешне,
Кхьизвай чIал квачир рехне,
Ваз юбилей мубаракрай!

Кьилевайди хва я кьегьал,
Чизвай халкьдин гьални агьвал,
Бахшнава за гьадазни чIал,
Ваз юбилей мубаракрай!

Баркаллу тир вири уьмуьр,
Вун хьтинбур ава тек-бир.
Вилик квайди мад шад девир,
Ваз юбилей мубаракрай!

Галатун гаф течиз ерли,
Къуллугъзавай хайи чилиз.
Райондин эл - жегьил, эгьли,
Квез юбилей мубаракрай!

                     Хазран Кьасумов

       ГьикI дамахдач
 Сулейманан райондал!

Килиг садра къе туькIуьр хьанвай тегьердиз,
Аквазвай гьар са хуьр са шегьер хьиз.
Багъни бустан агакьнавай бегьер гъиз,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

«Рычал», «Мевер» - ятар вичин девлет
                                                               тир,
«Кпул – ятар» сагъламвилиз женнет тир,
«Латарин пIир» гьар са касдиз куьмек
                                                                тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьар са рекьяй машгьур ксар бул авай,
Гьуьрмет-хатур, садвал хуьдай къул
                                                            авай,
Бул берекат, агакьнавай зул авай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Къадим Куьре вичин асул бине тир,
ЯркIи падни хайи сухта-неве тир,
НуьцIуьгъ дагьар чи тарихдин къеле
                                                               тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Дишегьлияр гьарма сад са бике тир,
Итимрикай рахайтIа мад, вине тир,
Агъа-СтIал шииратдин Мекке тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьар са хуьруьхъ дамахдай са кар авай,
Машгьур ксар – баркалладин зар алай,
ХХ асирдин Гомеран пак тIвар алай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Килиг садра Цмур, КIварчагъ дерейриз,
Уллу Гъетягъ, Испик патан гуьнейриз,
Чи Кьасумхуьр – чIехи хьанвай
                                                    тегьердиз,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

«Зардиянда», «ШаракIунда» - шегьерар,
Сайдумован хайи хуьр тир ДаркIушар,
Пуд СтIалар пуд стхадиз яз ухшар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Кьурагь, Чирагъ, Гуьлгери вацI –
                                                      дамахар,
Кьуд пад язва абукевсер булахар,
Дере-тепе, авай гуьзел яйлахар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Йиса-йиса салар, багълар кутазвай,
Къуьлуьн кьилер кьезил гарал
                                               къугъвазвай,
Агьваллу яз, бул берекат авазвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Хуьре-кIвале, гьуьрмет-хатур вине тир,
Кьегьаларин хайи макан, бине тир,
Гьарма сад са къучагъ хцин неве тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Вил вегьена, килиг садра кьуд патаз,
Аквада ваз районда экв, наз аваз.
Чуьллер, тамар – акъвазнавай къаз алаз,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьар са хуьре бахтунин экв куькIвенвай,
Рехъни куьче, къайдадаваз, туькIвенвай,
Кьезил шагьвар гатун юкъуз
                                               къекъвезвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гуьне пата шумудни са хуьр авай,
Гьар са хуьруьхъ еке тарих, сир авай,
Сайтархуьре ажайиб тир вир авай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Арифдарар, шаирарни гьакимар,
Гьуьсейновар – вири язва алимар.
Авазва чахъ машгьур тир хуьр –
                                                  Алкьвадар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Жегьил-жаван, рикIер сад яз
                                               къугъвазвай,
Абур акваз, диде-буба хъуьрезвай,
ЧIехи-гъвечIи, чеб-чпивди туькIвенвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Ични чуьхвер, гьар са емиш бул авай,
Гьар бегьердиз дигай бере – зул авай,
Мублагь чилер, дере-тепе, тIул авай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Акъатнавай шумудни сад алимар,
Генералрин бине хьанвай Цмурар,
Ичин, Качал вичиз хьанвай къуншияр,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Уллу Гъетягъ вич алимрин тир ватан,
Салиянни – кьегьал рухвайрин макан,
Асалдхуьрни – жуван рикIиз тир масан,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Чирагъ вацIун чапла пата синеллай,
Муаллимрин хуьр яз элдин мецеллай,
Курхуьр акваз, гуьгьуьл ачух жезавай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Сардархуьруьн яшар хьанва вад агъзур,
ЯтIани чаз аквазвач ам яз какур,
Хуьр язва ам инсанрин лап такабур,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Эминан хуьр, шегьер хьиз къе аквазвай,
ЦIийи Макьар къуншидал мад алазвай,
«Дашлу» тIулал Чуьхверахуьр –
                                                     диганвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

ЦIийи Мамрач – гъвечIи стха хуьрерин,
Майдан хьанвай мел-мехъерин,
                                                      демерин.
Йифизни кваз нур чкIанвай экверин,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Кьурагь вацIун кьилел алай КIахцугъар,
ГъвечIи ятIан, авадан я Сийидар,
Чи Зугьрабхуьр, авай вичихъ алимар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Са пад дагълар, са пад аран тир вичин,
Райондин ярж – муьгъ авай цIерид
                                                          вилин,
Вилик физ вич гьамишанда тир кIвачин,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Сергьят хуьрла баркалладин кар авур,
Чи Радима Игитвилин тIвар къачур,
Гьич садани леке къведай кар тавур,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьам тарихни, пак чкаяр къад авай,
«Дулама» син, Макьарин вир… - мад
                                                              авай,
Яшни вичин кьудкъанни цIуд хьанавай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

ЧIални тарих хуьзвай пакдиз даиман,
Кьиле авай чи алим хва Нариман,
Йикъалай-къуз вилик физвай зи макан,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Дамахда за, дамахда за райондал,
Заз играми, зи багьа тир райондал!

                                    Сажидин

      КЪЕЙДЗАВА СУВАР
Четин девирар авуна алуд,
Душманрихъ галаз женг чIугваз патан.
Атай кьванбурун тIварар кьан шумуд?
Садазни муьтIуьгъ хьун тавур Ватан!
Кьудкъадни цIуд суз нине хьиз хвейи,
Къейдзава сувар, райондин хайи!

Са пата дагълар, цавун даяхар,
Амай пуд пата никIерни багълар.
Рычал-су, Мевер, Купул булахар,
Сагълам ийизвай чи халкьдин гьалар.
Сулейманан тIвар багъиш яз гайи,
Къейдзава сувар райондин хайи!

Агъзур йисарин шагьидар хуьрер,
Тарихра авай гьарфарал къизил.
Зияратралди магьшур тир пIирер,
Ялар ягъиз хуш, гьавадиз кьезил.
Баркалладин тIвар намусдив хвейи,
Къейдзава сувар райондин хайи!

Шаирралдини алимрал магьшур,
Етим Эминни, Гьасан, Сулейман;
Гьар са девирда баркалла къачур,
Алудиз са-сад азият яман;
Гьар са кIвалахда кьил вине хьайи,
Къейдзава сувар райондин хайи!

       Зи райондихъ…
Зи райондихъ ава кьегьал архаяр,
Гьулдандин цел лигим хьанвай рухваяр.
Москвадани, гьар са чIехи меркезда
Экв гуз авай, вацра хьиз, чи эвезда.

Гьар уламдал къагьриманар ала чи.
Гьар сад вичиз хас столдихъ гала чи.
Гьич уьмуьрда такур хьтин тегьердин
Элкъвенва чи район цIийи шегьердиз.

Сагърай игит кьегьалар чи - вирибур!
Мадни сагърай вафалубур, кIанибур!
Маякри хьиз, дуьньядиз экв чукIуриз,
Игит тIварар элдиз машгьур хьайибур!

Зунни чIехи и райондин неве я,
Куьредин руш, элдин къадим хуьревай.
Дагъларин хва Шарвилидин диде я,
Экв чкIизвай Данкодин рикI хуравай.

    Бахтлу са хзан я чун
Дуьньяда тIвар-ван авай
Тарихдин майдан авай...
РикIе Лезгистан авай,
Гьар сад са аслан я чун.

   Припев: Арифдаррин ватан тир,
                    Культурадин макан тир,
                    Безетмишин, ша, мадни
                   Жуван район масан тир!

Жуван дидед чIал авай,
«Гомеран» пак КIвал авай,
ТIебии «Рычал» авай...
Бахтлу са хзан я чун.

Зегьмет чIугваз, алаз рикI,
Кьуна пайдах гъиле тик,
Къаст я мадни фин вилик...
Девирдин мизан я чун.

СтIал Мислимат
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   Татарстанда машгьур агъастIалви
Чин тийидай касдин патав газетдиз макъала кхьиз фидайла, журналистди вичин вилик суалар

эцигда: ам гьихьтин къилихдин инсан ятIа, ада гьикI кьабулдатIа, макъала тамамди жедатIа?..
Татарстан Республикада тIвар-ван авай духтурдин, илимрин доктордин, профессордин патав
фена, адакай макъала кхьена кIанзавайди чир хьайила, жува-жуваз гайи суалрин кьадар мадни
гзаф хьана. Ягъалмиш хьана зун и сеферда. Профессорди зун вичин кIвале гзаф гьуьрметлудаказ,
фадлай чизвай таниш хьиз кьабулна.

Ихтилат Татарстан Республикадай вичин хайи тир Агъа СтIалрин хуьруьз отпускадиз хтанвай
Россиядин Федерациядин лайихлу духтур, машгьур отоларинголог Халид Аразханович
Алиметовакай физва.

Салан кьиле гуьрчег акунар алаз эцигнавай, вичин къавал ципицIин куларни квай тегьенгар
хкаж хьанвай «беседкадик» ацукьна, атирлу чайни вилик кваз, чна Халид Аразхановичахъ галаз
адан уьмуьрдин рекьикай, кIвалахдикай… ихтилатар ийизва.

Малум хьайивал, Х. А. Алиметов вичиз гьахълудаказ «Шииратдин Мекке» лугьузвай Агъа-
СтIалрин хуьре 1947-йисан 21-августдиз дидедиз хьана. Ада 8-класс хайи хуьре, 10-класс
Кьасумхуьрел акьалтIарна.

Вичи лагьайвал, «гъвечIи чIавалай лацу халат алукIуникай фикирзавай» агъастIалви гада I965-
йисуз СССР-да медицинадин рекьяй хъсанбурукай яз гьисабзавай Дагъустандин медицинадин
институтдик экечIна.

- Жуван рикI алай пеше къачун патал
институтда кIелун регьятни я, руьгь тухардай
карни, - лугьузва Х. Алиметова. – Духтурвилин
«сирерни» чириз, институтдин общественный
уьмуьрдани активвилелди иштиракни ийиз, ана
кIелай йисар са легьзе хьиз акъатни авуна.

Институт хъсан къиметар ва дерин чирвилер
аваз акьалтIарай Х. А. Алиметов 1971-йисуз
Мордовия АССР-диз кIвалахал рекье туна, ина
ада пуд йисуз вичин пешедай кIвалахна, хъсан
тежриба къачуна.

1974-йисалай 1976-йис алди Халид
Аразхановича Татарстан Республикадин
меркез  Казан шегьерда медицинадин
инс титутдин патав гвай клиникадин
ординатурада кIелна.

КIелай йис ара вичин тешкиллувилин
алакьунар къалурай жегьил пешекардикай
1976-йисуз Казандин онкодиспансердин са
отделенидин заведующий хьана. Алакьунрин
дережадихъ галаз сад хьиз, чи районэгьлидин
къуллугъни хкаж хьана. ИкI, 1978-1981-йисара

ада Казандин РКБ-дин отоларингологический отделенидин кьилин духтур яз кIвалахна. Халид
Аразхановича ина медицинадин къуллугъдин ери хъсанарна, духтуррин пешекарвилин дережа
хкажна.

1981-йисалай Х. А. Алиметова Казандин гьукуматдин медицинадин университетдин са
кафедрадин заведующий яз кIвалахна. Гзаф йисара гьакъисагъвилелди, мукьуфдивди кIвалахуни
хъсан нетижаярни арадал гъана. Лезги алимди отоларингологический азарар тайинарунин, абуру
азаб гузвай инсанар сагъарунин жигьетдай цIийи къайдаяр арадал гъана.

- Илим, медицина вилик физва, виликан илимдин кIвалахра авай делилар куьгьне хьанва, -
лугьузва медицинадин илимрин докторди. – Кьилди къачуртIа, за туьтерин, кIалхандин азаррин
рекьяй медицинада цIийивилер туна, абурукай алай вахтунда, неинки чи уьлкведа, гьакIни
къецепатан гзаф уьлквейра менфят къачузва, зи илимдин кIвалахрай дуьньядин гзаф уьлквейра
студентриз чирвилер гузва. Мадни, 1997-йисуз заз Грециядиз теклифна, ана за са шумуд юкъуз
илимдин конференцийрал докладар авуна, медицинадин университетра студентриз лекцияр кIелна.
Гуьгъуьнлайни заз са шумудра Грециядиз теклиф хъувуна, ана зи тежриба дериндай чирна.

1982-йисуз машгьур алим Х. А. Алиметова «СССР-дин изобретатель» лагьай тIвар къачуна.
Халид Аразхановича 1995-йисуз медицинадин илимрин докторвилин диссертация хвена ва ада

оториноларингологияда цIийи хел – нейровертеброларингология ачухна.
Х. А. Алиметован духтурвилин рекьяй вини дережадин пешекарвал, медицинадин дерин

чирвилер Татарстанда фониатриядин центраяр арадал гъидайлани герек хьана. 1992-йисалай ам
Казандин гьукуматдин медицинадин университетдин оториноларингологиядин кафедрадин кьиле
акъвазнава. Ада алай аямдин медицинадин кар алай месэлайриз талукь тир илимдин конференцийра
ва маса мярекатра активдаказ иштиракзава.

Халид Аразхановича гьар йисуз 200-230 хирургиядин операцияр кьилиз акъудзава, вичин
тежриба жегьил духтурризни чирзава. Ада илимдин 10 кас кандидатар гьазурна, 160-далай виниз
илимдин кIвалахар кхьена.

- Жува кхьей илимдин кIвалахрал за гьамиша жуван тIвар эцигзава, гьана гъанвай делилрин
патахъай жавабни гузва, - давамарзава ихтилат алимди. – За вучиз икI лугьузва лагьайтIа, са бязи
илимдин кIвалахрал са шумуд касдин тIвар эцигзава, виридаз илимдин кIвалах, макъалаяр хьун
патал. Им дуьз кар туш.

Х. Алиметовахъ галаз чи ихтилат адан хизандикайни фена. Малум хьайивал, адахъ уьмуьрдин
юлдаш, медицинадин илимрин кандидат тир гада, Казандин центральный больницада духтур яз
кIвалахзавай руш ва гележегда духтур хьуникай фикирзавай I4 йис хьанвай гада, 5 хтул ава.

Россиядин Федерациядин лайихлу духтур, профессор, медицинадин илимрин доктор, РАЕН-
дин член-корреспондент хьиз, Халид Аразханович рикI михьи инсан, халис ватанпересни я.
Дагъустандай, кьилди Сулейман-Стальский райондай, медицинадин рекьяй куьмек кIанз Казандиз
фейи инсанрин кьадарни тIимил туш. Абуруз виридаз медицинадин рекьяй куьмекни гайила,
Халид духтурди абур вичин патай самолетдиз билетни къачуна, ватандиз рекьени хтуна.

Вахъ кIвалахда ва илимдин рекье мадни еке агалкьунар хьурай, Халид Аразханович!
                                                     Текст кхьейди ва шикил ягъайди Хазран Кьасумов я.

Баркалладин таж алайбур

Алай йисан  14-октябрдиз рекъемрин
             телевиденидал элячIзава

Россиядин Федерациядин Прези-
дентдин патав гвай геральдический

              Шад хабар

Герб ва пайдах тестикьарна
Советди Сулейман-Стальский райондин
герб ва пайдах тестикьарна.

Сулейман-Стальский райондин герб ва
пайдах Государстводин регистрация
авунва ва регистрациядин 12416 ва 12417-
нумраяр гуналди, Россиядин Феде-
рациядин Государстводин геральди-
ческий регистрдик кутунва.

Им райондин 90 йисан юбилейдин
вилик шад хабар хьана.

Шад гьалара вахкана
Гзаф йисарин намуслу зегьметдай,

чкадин самоуправление вилик тухуник
вичин чIехи пай кутунай муниципальный
тешкилатрин Вирироссиядин конг-
рессдин тIварцIихъай «сельсовет
Цмурский» хуьруьн поселенидин кьил
Раида Алибеговадиз чухсагъул малумар-
нава.

Сулейман-Стальский райондин Кьил
Нариман Шамсудинович Абдулму-
талибова Раида Алибеговадив Чухса-
гъулдин чар шад гьалара вахкана ва адахъ
гележегда кIвалахда мадни еке агалкьунар, чандин сагъвал хьана кIанзавайди лагьана.

 Камалдин хазинадай
Гаф лугьудайла, сивяй акъуддайла,

гзаф мукъаят хьухь: гафуналди инсан
бахтлуни ийиз жеда, рекьизни.

                                             Н. Грибачев.
Жуван сивел датIана гуьзчивал ая:

вири кефсузвилер, азарар къенез гьанай
гьахьзавайди я.

                                               Л. Толстой.
Дуьньяда виридалайни темпелар

лагълагъдай инсанар я.
                                           А. Павленко.

Далудал гьикьван къизилрин пар
эцигайтIани, лам лам я.

                               Ингилисрин мисал.
Акьул, гъвечIиди яз хьайитIани, гьа

жуванди хьуй.
                                              М. Горький.
Дамах къачуна, жув гьамиша яцIуз

кьуна къекъуьн – им вич юкьван
гьалдинди тир касдин маска я.

                                              Ф. Вольтер.
Писвал секиндиз санал акъваздач: я

авахьиз-авахьиз фида, я ярх жеда, я
къуьнерал акьахда.                         Мисал.


