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Райондин уьмуьр: мярекатар ва лишанлу вакъиаяр

Пуд хуьре паркарин зонаяр ачухнаМукьвал йикъара вичин 90 йис тамам
хьунин юбилей гурлудаказ къейд авур
Сулейман-Стальский район йикъандавай-
къуз неинки чIехи, гьакIни жегьил, гуьрчег,
авадан жезва. Вич гьахълудаказ Дагъларин
уьлкведин гуьзел пипIерикай, безек
къашарикай яз гьисабзавай районда
эхиримжи вахтара социальный,
экономикадин, культурадин ва  маса
рекьерай еке ва хъсан кIвалахар, идахъ галаз
санал лишанлу, шадвилин мярекатарни
гзаф тухузва. ИкI, алатай гьафтеда «2018-
2022-йисара «Сулейман-Стальский район»
муниципальный районда шегьердин алай
аямдин шартIар арадал гъун» проектдай
ЦIийи Макьарал, Кьулан СтIалдал ва ЦIийи
Испика эцигай паркарин зонаяр ачухуниз
талукьарнавай шадвилин мярекатар кьиле
фена. Анра муниципальный райондин
Кьил Нариман Абдулмуталибова,
депутатрин Собранидин председатель
Штибег Мегьамедханова, райадми-

нистрациядин Кьилин Сад лагьай
заместитель Лацис Оруджева, Общес-
твенный палатадин председатель Алимет
Мейланова, райадминистрациядин
жавабдар работникри, общественностдин
ва республикадинни муниципалитетдин
массовый информациядин такьатрин
векилри, хуьрерин агьалийри, школьникри,
аялрин бахчайра тербия къачузвайбуру
иштиракна.

И программа уьмуьрдиз кечирми-
шунин кьилин метлеб агьалийриз
яшайишдин къулай шартIар яратмишу-
никай ибарат я.

Шадвилин мярекатар ЦIийи Макьарин
хуьре В. И. Ленинан куьчеда паркунин зона
ачухунилай башламиш хьана. Санлай вичи
2830 квадратный метрдин майдан кьунвай
паркунин зонада спортдин ва аялрин
площадкаяр тадаракламишнава, 12
скамейка, 15 урна, экв гудай 10 фонар
эцигнава, яргъивал 120 метр ва гьяркьуьвал
4 метр аваз тротуарда плитаяр тунва, 1000-
далай виниз къацу кул-кусар, 50 къелем
цанва, парк элкъвена ракьун жугъундалди
кIевнава.

Паркунин зона эцигунин заказчик

райадминистрациядин капитальный
эцигунрин управление ва подрядчик
«Реставратор» ООО СМУ я.

Хуьруьн поселенидин админис-
трациядин кьил Асамудин Къазиагьмедова
чаз лагьайвал, паркунин зона эцигуниз ва
дуьзмишуниз 4 миллион манат пул акъатна,
идакай 570 агъзур манат пул чкадин
бюджетдай гана.

Мярекат ачухунин сифте гаф муни-
ципальный райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибов рахана.

- Гьуьрметлу макьавияр ва мярекатдин
иштиракчияр! –  лагьана Нариман
Абдулмуталибова. – ЦIийи, гуьрчег,
дуьзмишнавай объектар ачухун – им
районда хъсан адетдиз элкъвенва.
«Шегьердин алай аямдин шартIар арадал
гъун» проект себеб яз районда агьалияр

патал ял ядай алай аямдин зонаяр арадал
гъанва, спортдин ва аялрин площадкаяр
эцигнава. «Сад тир Россия» политический
партияди теклиф авуналди уьмуьрдиз
кечирмишзавай программади чи хуьрер
аваданламишзава, дуьзмишзава. Зун
кIевелай инанмиш я хьи, къе ачухзавай парк
неинки макьавийрин, гьакIни райондин
мугьманрин рикI алай чкадиз элкъведа.
Мадни са кар къейд ийиз кIанзава:
паркунин зона патал тайинарнавай чкани
кутугайди ва къулайди я, гьикI лагьайтIа,
паркунин патав юкьван школа, дяведа
телеф хьайибуруз эцигнавай обелиск,
Культурадин дворец, аялрин бахча, мини-
футболдин майдан гва. За къенин мярекат
ва паркунин зона хуьруьнвийриз
мубаракзава.

Хуьруьн общественный территория
дуьзмишунин кIвалахра намуслудаказ
зегьмет чIугунай райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибова «Реставратор» ООО
СМУ-дин директор Нариман Улугъаеваз
Чухсагъулдин чар, «Реставратор» ООО
СМУ-дин бригадир Мегьамедзагьир
Фатаховаз тIвар кхьенвай сят гана.

ЦIийи паркунин зона ачухунин

мярекатдал тебрикдин келимаяр гваз
отставкада авай полковник Магьсуб
Магьмудов, педагогвилин зегьметдин
ветеран Мирзефер Тажибов, хуьруьн

дишегьлийрин Советдин председатель
Абидат Рагьимханова, хуьруьн посе-
ленидин администрациядин кьил
Асамудин Къазиагьмедов рахана.

Нариман Абдулмуталибова, Магьсуб
Магьмудова ва Асамудин Къазиагьмедова
паркунин зона ачухунин яру лент атIана,
мярекатдин иштиракчийри цIийи паркуна
сейр авуна.

Эхирдай хуьруьн Культурадин дво-
рецдин гьевескарри концертдин прог-
рамма къалурна.

ЦIийи Макьарин хуьряй Нариман
Абдулмуталибов кьиле аваз
райадминистрациядин, общественный
тешкилатрин векилар Кьулан СтIалрин
хуьруьз фена, Парковая куьчеда дизайн-
проектдай дуьзмишнавай общественный
территория – паркунин зона – ачухунин
мярекатда иштиракна. Анал райондин
гьакимар милли парталар алай, гъилера
цуьквер авай школьникрини аялрин
бахчадин бицIекри шадвилелди
къаршиламишна.

Паркунин зона ачухунин мярекатдал
райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов,
хуьруьн поселенидин администрациядин
кьил Муслим Альдеров, хуьруьн
агъсакъалрин Советдин председатель
Абдулмежид Межидов, Россиядин Игит
Радим Халикьован тIварунихъ галай

Кьулан СтIалрин юкьван школадин
муаллим Халилбег Халилбегов рахана.

- «Шегьердин алай аямдин шартIар
арадал гъун» кар алай проект уьмуьрдиз
кечирмишуни хъсан нетижа гузва,
проектди вичин менфятлувал тести-
кьарзава, - къейдна Нариман Абдулму-
талибова. – И проект себеб яз гила Кьулан
СтIалрин хуьруьн агьалийриз чпин азад вахт
менфятлудаказ кечирмишдай, аялар ва
хтулар галаз ял ядай мумкинвал хьана.

 Рахунрилай гуьгъуьниз Нариман
Абдулмуталибова, Муслим Альдерова ва

Абдулмежид Межидова шартIунин яру
лент атIана, 1190 квадратный метрдин
майдан кьунвай парк ачухна. Идан
гьуьрметдай цIийи паркуна «Зеленый
километр» акция кьиле тухвана, Нариман
Абдулмуталибова, Штибег Мегьамед-
ханова, Алимет Мейланова ва жавабдар
маса ксари къелемар цунин карда
иштиракна.

Паркунин зона ачухунин мярекат,

           (Эхир 2-чина)
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Райондин уьмуьр: мярекатар ва лишанлу вакъиаяр

Пуд хуьре паркарин зонаяр ачухна

манияр лугьуналди, кьуьлер авуналди,
Кьулан СтIалрин юкьван школада
кIелзавайбуру ва аялрин бахчадин
бицIекри мадни гурлу авуна.

Кьулан СтIалдал махлукьатдин еке
иштираквал аваз кьиле фейи мярекатдилай
гуьгъуьниз райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибов кьиле аваз чIехи
делегация ЦIийи Испикрин хуьруьз рекье
гьатна. Инани Мира куьчеда 390
квадратный метрдин майдандал
общественный территория дуьзмишнава,
паркунин зона эцигнава. Ремонтрин
кIвалахар «Мастер» ООО-ди кьиле тухвана.

Райондин Кьил Нариман Абдул-
муталибова испиквийриз цIийи объект
мубаракна, паркунин зона эцигай,
дуьзмишай вири юлдашриз чухсагъул
лагьана.

Испикрин хуьруьн поселенидин
администрациядин кьил Руслан
Магьмудова лагьайвал, «Шегьердин алай
аямдин шартIар арадал гъун» кар алай
проектди хуьрер гуьрчегарзава,
агьалийрин яшайиш хъсанарзава. И
проектдай тухузвай кIвалахрай агьалийри
райондин руководстводиз чухсагъул
лугьузва.

Шадвилин митингдал гьакIни райондин
Общественный палатадин председатель
Алимет Мейланов, зегьметдин ветеран-
муаллим Рамазан Къазанбегов рахана.

Нариман Абдулмуталибова, Алимет
Мейланова ва Руслан Магьмудова цIийи
паркунин ракIарал кутIуннавай лент атIана,
хуьруьнвийри ва мугьманри дуьзмиш-
навай территорияда экскурсия тешкилна,
аялри чеб патал туькIуьрнавай майдандал
къугъунар тешкилна.

Эхирдай Испикрин юкьван школада

кIелзавайбуру ва культурадин работникри
концерт гана.

«2018-2022-йисара «Сулейман-Сталь-
ский район» муниципальный районда
шегьердин алай аямдин шартIар арадал

гъун» проектдай райондин хуьрера
общественный территорияр дуьзмишунин
кIвалахар давам хъийида.

Текст кхьейди ва шикилар ягъайди
Хазран Кьасумов я.

Лайихлу тIварарин сагьибар

Гиппократан кьинез вафалуди
Суле йман-Стальский райондин 90

йисан юбилей къейд авунин сергьятра аваз
гзаф йисарин гьакъисагъ зегьметдай
Дагъустан Республикадин Гьукуматдин
Председатель Артем Здунова ва Гьуку-
матдин Предсе дателдин заместитель
Рамазан Жафарова са шумуд касдив
гьукуматдин наградаяр вахкана. Абурун
арада райондин центральный больницадин
старший медсестра Маисат Балихановани
ава. Награда вахкуналди, Артем Здунова ва
Рамазан Жафарова ме дсе стра М.
Балихановадиз тебрикдин келимаяр ва
кIвалахда мадни еке агалкьунар хьана
кIанзавайди лагьана (шикилда).

Маисат Балиханова вичин пешедал рикI

алай, масадан дердиникай хабар кьадай, ширин
мез, ачух рикI авай медицинадин работник,
инсан яз чаз фадлай хъсандиз таниш я.

М. Балиханова (Садыкьова) 1968-йисуз
вичиз гьахълудаказ алимринни шаиррин макан
лугьузвай Агъа-СтIалрин хуьре дидедиз хьана.
Хуьруьн юкьван школада 8-класс лап хъсан
къиметар аваз акьалтIарай жегьил руш, гъвечIи
чIавалай вичин рикIе авай мурад кьилиз
акъудун яз, Каспийск шегьердин медицинадин
училищедик экечIна. 1985-йисуз «медицинская
сестра» пешекарвал къачуналди училище
акьалтIарай Маисат райондин центральный
больницадиз кIвалахал хтана.

- Сифте яз райондин больницадиз атай югъ
зи рикIел хъсандиз алама, - лугьузва Маисат
Мегьамедгьадиевнади. – Зун больницадин
кьилин духтур Мегьамедрасул Гьажиевич
Аллагьвердиева хушвилелди кьабулна ва заз
хирургический отделенида медсестравиле
кIвалах авун теклифна. Гьа йикъалай къенин
йикъалди жуван кьисмет ЦРБ-дин гьуьрметлу,

дуствилин коллективдихъ галаз алакъалу
авунал за шадвални ийизва.

М. Балихановади хирургичес кий
отделенида кIвалах авур са тIимил вахтунда
хъсан чирвилер авай пешекар яз къалурна.
И кар себеб яз больницадин руководстводи ам
1986-йисан сифте кьилера инфекционный
отделенидиз медсес травилиз кIвалахал
ракъурна. И кардихъни вичин себеб авай:
эхиримжи йисара ина садакай-садак акатдай
азаррикди начагъбурун кьадар гзаф тир, аялар
кьиникьин дуьшуьшарни авачиз тушир.
Мадни, цIуд йисаралди капитальный ремонт
тавунвай инфекционный отделенида
медработникриз кIвалахдай гьич са жуьрединни
шартIар авачир. Гьавиляй отделенидиз пешедал

рикI алай,  хъсан чирвилер авай, кIвалах
алакьдай пешекарар чарас уз герек тир.
Инфекционный отделенидани Маисат
Балихановади вичин хиве авай везифаяр
намуслудаказ кьилиз акъудиз хьана. Ада къенин
йикъалди и отделенида старший медсестра яз
кIвалахзава, агьалийрин патай вичиз еке
гьуьрмет ва кIанивал къазанмишнава.

- Маис ат Мегьамедгьадиевнадикай
рахадайла, завай лугьуз жеда хьи, ам вичи
хкянавай пешедиз ва Гиппократан кьинез
кIевелай вафалу кас – медсестра я, - лугьузва
кIвалахдин саки 40 йисан тежриба авай духтур-
инфекционист, Дагъустан Республикадин
лайихлу духтур Саид Незирметович Саидова.
– Чна санал инфекционный отделенида кIвалахиз
33 йис я. Отделенидин кIвалах хъсан, районда
садакай-садак акатдай азаррин кьадар тIимил
хьуник медсестра Маисатан еке пай ква.

Чаз райондин центральный больницадай
лагьайвал, М. Балихановади неинки вичин
кIвалахдин чкадал, гьакIни хуьрера садакай-

садак акатдай ва маса хаталу азаррин вилик
пад кьунин кардани активвилелди
иштиракзава,  халкьдин арада
профилактикадиз талукь кIвалахни тухузва.
ИкI, мисал яз, медсестра Маисата Курхуьрел,
КIварчагъа, Кьулан СтIалдал руфунин тиф,
«А»» гепатитдин азаррин вилик пад кьун
патал тухвай серенжемра иштиракна.

Пешедин устад, тежрибалу медсестра яз
М. Балихановади районда ва Махачкъалада
тухвай медработникрин конференцийра,
с еминарра иштиракна,  анра вичин
кIвенкIвечи тежрибадикай суьгьбетар авуна,
лекцияр кIелна. «Медицинадин лап хъсан
медс ес тра», «Пешедай лап хъс анди»
лишандик кваз тухвай конкурсрани Маисат
Мегьамедгьадиевнади са шумудра приздин
чкаяр кьуна.

Дурумлу ва намус лу зегьметдай М.
Балихановадиз Дагъустан Республикадин
здравоохраненидин минис терстводин,
райондин центральный больницадин кьилин
духтурдин патайни са шумудра Гьуьрметдин
грамотаяр гана, чухсагъулар малумарна.

Вичин пешедай руьгьдин таъминвал
аквазвай М.  Балихановадикай макъала
кхьидайла,  зи рикIел къадим девирдин
медицинадин «шагь» Авиценна Ибн Синади
лагьай гафарни хтана: «Духтурдихъ катран
вилер, рушан гъилер, гъуьлягъдин акьул,
асландин рикI хьана кIанда». И гафар Маисат
Мегьамедгьадиевнадиз вири терефрихъай хас
я лагьайтIа, бажагьат зун ягъалмиш жеда.

РикI алай пешеди хьиз, М. Балихановадиз
гьуьрметлу, марифатлу хизандини руьгьдин
таъминвал гузва. ИкI, райондин агьалийриз
яшайишдин жигьетдай къуллугъзавай
управленида кIвалахзавай уьмуьрдин юлдаш
Ибадулагь Бедулагьовичахъ галаз Маисат
Мегьамедгьадиевнади кьве велед хана, хвена,
уьмуьрдин шегьредал акъудна. ИкI, руш
Заира дидедин рекьеваз фена: Саратовдин
медицинадин университет акьалтIарай ада
Москва шегьерда участковый врач-терапевт
яз кIвалахзава.

Пермь шегьердин высший военный
институт акьалтIарай гада Заур алай вахтунда
Иркутский областдин Ангарск шегьерда
кьетIен метлеб авай полкуна автомобилрин
взводдин командир я.

«Дагъус тан Республикадин здраво-
охраненидин лайихлу работник» гуьрметдин
тIвар мубарак авунихъ галаз сад хьиз, чаз
Маисат Балахиновадихъ мягькем сагъламвал,
хизандин бахтлувал, четин, гьа са вахтунда
гзаф гьуьрметлу кIвалахда мадни еке
агалкьунар хьана кIанзава.

Текст кхьейди ва шикил ягъайди
Хазран Кьасумов я

Агьалийри разивал
          ийизва
Райондин м едицина дин ра бот-

никрикай чи газетдиз макъа лаяр
мукьвал-мукьвал акъатзава. Имни
духтурар чпин хиве авай везифайрив
рикI гваз эгечIунин нетижа я. Чаз
хабарар агакьзавайвал, чи райондин
медработникрикай къунши районрин
агьалийризни куьмек, дава-чара жезва.
ИкI, мукьва л йикъа ра газе тдин
редакциядиз Хив райондин Цналрин
хуьряй Г. Къазиагьмедовалай чар атана.
Ана кхьизва: «Гьуьрметлу «Куьредин
хабарар» газетдин редакция! Са тIимил
вахт вилик зун кефсуз хьана. Дамарра
ивидин гьерекат лап йигин хьанвай зун
тади гьалда Сулейман-Стальский
райондин центральный больницадиз
агакьарна. Гьал ахтармишайдалай
гуьгъуьниз зун терапиядин отделенида
къаткурна, капельницадик кутуна.
Отделенидин заведующий Эльвира
Мирзеханова ва медсестра Индира
Гьабибулаева захъ са шумуд юкъуз
гелкъвена. Лугьуз жеда хьи, абуру зун
ажалдин къармахрай акъудна. Идай за
жуван, хизандин патай Эльвирадизни
Индирадиз рикIин сидкьидай чухсагъул
лугьузва.

Мадни, заз больницада авай хъсан
къайда, михьивал акурлани шад хьана.
Хъса н ери а ваз вири дарам атда
ремонтрин кIвалахар тухванвайди,
медработникриз кIвалахдай, кефсуз-
бурухъ гелкъведай вири жуьредин
шартIар яратмишнавайдини заз акуна.
Вири и кIвалахрай райондин руко-
водстводиз ва ЦРБ-дин медработникриз
аферин ва баркалла!».

Алава хъийиз кIанзава хьи, Цналдилай
атай и чарч и чун мя гьтеларнач,
гьелбетда, шадва л кутуна. Гь икI
лагьайтIа, Эльвира Мирзеханова ва
Индира Гьабибулаева фадлай чпиз
агьа лийрин патай гьуьрмет
къазанмишнавай медработникар я. Гьа
и намуслу зегьмет себеб яз ЦРБ-дин
терапиядин отделенидин заведующий
Эльвира Мирзехановадиз мукьвара
«Дагъустан Республикадин здраво-
охраненидин отличник» медални гана.

                                     Х. Гьажибалаев

Сулейман-Стальский райондин 90 йис

            Виш йис идалай вилик
Ватандин азадвал патал чи дагълара тIимил

женгер кьиле фенач. Абурукай сад I9I9-йисан
августдин вацра Кьасумхуьрелай Деникинан
белогвардейцияр ахкъудун патал кьиле фейи
женгни я. Адакай вичин вахтунда краевед, тарихчи
Къагьид Назаралиева кхьенай, бязи делилар
центральный архивдани ава.

Азербайжанда, Кеферпатан Кавказда
гьукуматдин кьилиз атай большевикривай власть
вахчун патал пачагьдин армиядин генералри
(Деникин, Врангель…) чпин кьушунар
гьерекатдик кутуна. Дагъустандиз гьахьай
Деникинан аскерри Дербент, Кьасумхуьр кьуна. Ихьтин гьалари Куьредин агьалияр
тежедай кьадар ажугъламишна.

1919-йисан августдин юкьвара ХпитIрин хуьруьн патав Куьре округдин хейлин
хуьрерин векилар чинеба кIватI хьана. Абуру Деникинан чапхунчийриз акси гьерекат
тешкилунин месэла гьялна. Гьа ихьтин собрание Кашанхуьруьн патавни кьиле фена.
Анал кIватI хьайи агьалияр большевикрин терефдарар тир А. Акимова, Т. Юзбегова,
К. Къазиева, Э. Фейзулаева гъавурдик кутуна. Месэладин дуьз гъавурда акьур
дагъвийри деникинчийриз Кьасумхуьрелай хъфинин гьакъиндай ультиматум гун
кьетIна. И къарардикай Кьиблепатан Дагъустандин саки вири хуьрерни хабардар авуна.
Са акьван вахт алатнач, чапхунчийриз акси бунтуна иштиракун патал лежберар ва
фялеяр кIватI жез башламишна.

24-августдиз дагъвийри Кьасумхуьрел алай Деникинан аскеррин гъиле авай
гарнизондал гьужумна. Вири патарихъай гьазурвал авай белогвардейцийри чпин
серфе регьятдиз вуганач, абуру кьетIивилелди аксивал къалурна. Большевикри
гьазурзавай восстанидикай хабар авай чапхунчийрин кьиле авайбуру Дербентдай
Кьасумхуьрел 100 кас атлуни рекье тунай. Терсепул тIвар алай чкадив агакьайла,
абурал дагъвийри хабарсуз гьужумна. Деникинан аскерар, яракьарни гадарна,
Дербент галай патахъ кат хъувуна. Ватандин азадвал патал къарагъай дагъвийри 200
кас казакар, округдин начальник Умашев Шахшабег, гарнизондин начальник ва  маса
офицерарни тергна, деникинчийривай 1800 тфенг, 2 миллиондив агакьна патрумар, 6
пулемет къакъудна.

Кьасумхуьр азад хъувур гзаф дагъвийри гуьгъуьнилай деникинчийрикай Дербент,
Порт-Петровск (гилан Махачкъала) азад хъувун патал кьиле фейи женгера иштиракна.

Дагъвийрин аксивал, азадвал патал тухвай женгер себеб яз 1920-йисан гатфариз
Дагъустан тамамвилелди революциядиз акси къуватрикай азадна ва ам Советрин
Азербайжан Англиядин интервентрикай ва мусаватистар тир
контрреволюционеррикай азад авунин карда важиблу вакъиадиз элкъвена.

                                                                                                  Гьазурайди – Х. Кьасумов

             Мярекат метлеблуди хьана
Райондин 90 йисан юбилейдин мярекатрин сергьятра аваз и йикъара ЦIийи поселокдин юкьван

школада лезги чIалаз бахшнавай мярекат кьиле фена. Ам анин 10-классрин аялрин куьмекдалди
лезги чIаланни литературадин тарсар гузвай тежрибалу муаллим Заира Селягьовади
тешкилнавайди тир. Аниз и школадин руководстводиз, лезги чIалан муаллимриз ва чи машгьур
шаирризни теклифнавай.

Мярекат кьиле тухузвай классда аквадай чкадал чи машгьур алим, фольклорист Гьажибег
Гьажибегован «Лезгидин виридалайни хци ва гужлу яракь адан чIал я!» гафар кхьенвай лозунг
янавай.

Вечер, адан макьсаддикай, чи районда хайи чIалаз еке фикир гузвайдакай ва и йикъара гзаф
чкайра лезги чIалан тотальный диктантар кхьин кьиле фейидакай, дидедин чIал хуьнин
важиблувиликай куьрелди лугьуналди ва аниз атанвай мугьманар-шаирар тебрик авуналди,
муаллим Заира Селягьовади ачухна.

Анал аялри лезги чIалаз, гьакIни чи хайи райондиз бахшна чи шаирри кхьенвай шиирар хуралай
кIелна, абуруз теснифнавай манияр лагьана.

Гуьгъуьнлай анал алай месэладай чпин фикирар ва шиирар гваз шаирар тир Сажидин
Саидгьасанов, Абидин Камилов, Хив райондин Фиригърин СОШ-дин лезги чIалан муаллим, ДР-
дин лайихлу муаллим ва шаир Абдулагъа Ашурагъаев рахана. Абуру анал аялрин патай атай са
жерге суалризни тамам жавабар вахкана, шииратдин сирерикай лагьана.

Эхирдай анал и мярекатдикай, ам кьиле фейи гьалдикай, адан метлебдикай рахай тербиядин
кIвалахдин рекьяй и школадин директордин заместитель Надир Женетханова разивал къалурна,
мярекатда иштирак авур аялриз ва гьакIни атанвай мугьманриз чухсагъул лагьана.

                                                                                                                                          Куьре Абид

      Виридуьньядин Еридин гьафте ва Еридин югъ

       Еридин суьрсет гьасилзава
Чи календарда лишанлу йикъар ва суварар гзаф ава. ИкI, гьар йисуз ноябрдин

кьвед лагьай гьафте Виридуьньядин Еридин гьафте яз, ноябрдин кьвед лагьай
хемис югъ  Еридин югъ  яз къ е йд ийизва. 2019-йисуз Европадин еридин
организацияди ООН-ди тереф хуьналди къейдзавай Еридин гьафте 11-17-ноябрдин
йикъарал ва Еридин югъ 14-ноябрдал ацалтзава.

Еридин гьафтедин ва Еридин йикъан вилик квай йикъара чун Сулейман-Стальский
райондин хуьруьн майишатдин ва с уьрс етдин управленидин начальникдин
заместитель Гьамидин Абдулкъафаровахъ галаз гуьруьшмиш хьана, адахъ галаз Еридин
йикъакай ва районда гьас илзавай, экологиядин жигьетдай михьи тир ва еридин
продукциядикай ихтилатар авуна.

- И йикъара чи управленидиз Дагъустан Республикадин хуьруьн майишатдин ва
суьрсетдин минис трдин замес титель Э.
Шайхгьас ановалай хтай чарче, еридин
суьрсет гьасилзавай карханайрин арада
аваз чи райондин с а шумуд карханадин
тIварни кьунва, абуруз Еридин гьафте ва
Еридин югъ мубаракзава, -  лугьузва
Гьамидин Абдулкъафарова. – Гьелбетда,
им шадвал кутадай кар я. Гьакъикъатдани,
райондин хейлин карханайри гьасилзавай
с уьрс етдихъ неинки районда,  гьакIни
рес публикада ва адалай яргъарани
муьштерийрин патай еке игьтияж ава.

Гьамидин Абдулкъафарова чаз
лагьайвал,  тIебиатдин шартIариз, чилин
менфятлувилиз килигайла,  чи районда
хъсан еридин, экологиядин жигьетдай михьи тир суьрсет гьас илдай вири жуьредин
шартIар ава. Хъсан пешекарар, чилин къадир авай зегьметкеш инсанарни чахъ ава.

УСХП-дин начальникдин заместитель Гь.  Абдулкъафарова чаз хъсан еридин,
экологиядин жигьетдай михьи тир суьрсет гьасилзавай карханайрин тIварарни кьуна,
тайин мисалар гъана. ИкI, «Манатилов М.  М.» КФХ-да малдарвал вилик тухузва,
хъс ан еридин,  экологиядин жигьетдай
михьи тир нек,  некIедин продукция,
къатух,  къаймах, шур,  с уьзме,  чIем,
бугъламишай як (тушенка) гьасилзава.

«Агабеков Ф. А.» КФХ-ди гьасилзавай
дагъдин виртIедихъ,  «ЧIахар» КФХ-ди
гьас илзавай чIахардихъ, михьи авунвай
нехуьхъни муьштерийрин патай еке
игьтияж ава.

«Палас а» ООО-да интенс ивный
технологиядалди гьас илзавай «Голден
Делишес »,  «Гренни Смит»,  «Гала»,  «Ред Чеф» ва «Фуджи» с ортарин ичерив
къведайбур Кьиблепатан Дагъустанда бажагьат ава. Еридизни, дадунизни, экологиядин
жигьетдай михьивиляйни абур тафаватлу я.

«Дербент-Агро», «ЧIереяр», «Гюльгери-вацI», «Зардиян» ООО-ра гьасилзавай
ципицIрин,  Сабир Абакарован ИП-да гьасилзавай некьийрин, Агьмед Нуралиеван
ИП-да туьретмишзавай осетровый жинсинин балугърин гьакъиндайни муьштерийри
разивал ийизва. Абурухъни хъсан ери, экологиядин жигьетдай михьивал ава.

- Винидихъ тIвар кьунвай карханайрин зегьметчи коллективриз ва кьилдин ксариз
Еридин гьафте ва Еридин югъ мубарак авуналди, заз абурухъ хъс ан еридин ва
экологиядин жигьетдай михьи суьрсет гьасилунин карда мадни еке агалкьунар хьана
кIанзава, - лагьана чи с уьгьбетдин эхирдай райондин хуьруьн майишатдин ва
суьрсетдин управленидин начальникдин заместитель Гь.  Абдулкъафарова.

                                                                                                                    Хазран Кьасумов
                                             Шикилда: районда гьасилзавай еридин  михьи суьрсет.

                     2019-йис – театрдин йис

               ЦIийи сезон ачухнава
Къадим Дербент шегьерда кардик квай Лезгийрин СтIал Сулейманан тIварунихъ

галай музыкадинни драмадин театрдин коллективди цIийи сезон ачухнава. И карни
абуру къадим Грецияда чи эра алукьдалди VI асирда яшамиш хьайи пара акьуллу,
зигьинлу, камаллу кас тир Эзопан баснийрин (автордихъ абур 400 кьван ава) бинедаллаз
режиссер, Дагъустан Республикадин лайихлу артист Алисултан Батырова
сегьнеламишнавай тамаша эцигуналди ва ам тамашачийриз къалуруналди авуна.
Тамашадин тIварни «Эзоп» я.

Лугьун лазим я хьи, «Эзоп» тамаша са шумуд уьлкведин театрра, гьабурукай яз
1957-йисуз машгьур режиссер Г. Товстаногова Москвадин ЧIехи драмтеатрда,
Советрин Союздин ва Россиядин хейлин театрра эцигнай.

Лезги театрдин сегьнеда и пьеса эцигуник, режиссердилай гъейри, Дагъустан
Республикадин лайихлу художник Демир Исакьова, композитор Эмир Сулеймановани
лайихлу пай кутуна.

«Эзоп» тамашада, асул гьисабдай, жегьил артистар къугъвазва: Гьамзабег
Эмиралиев, Ямудин Сардарханов, Валерик Сулейманов, Амалия Керимова, Руслан
Мирзоев, Эмина Вагьабова, Фатима Фейзуллаева, Къизбес Элитмазова. Абурулай
къадим вахтарин вакъиаяр, чпин игитрин къаматар ачухариз, устадвилелди тамамариз
алакьна. И карни артистриз тамашадилай гуьгъуьниз адаз килигайбуру гурлу капар
ягъунай ашкара жезва.

ЦIийиз ачухнавай сезондин вахтунда театрдин артистри тамашачийриз чкадин
авторрин эсеррай сегьнеламишнавай тамашаярни къалурда.

Лезги театрдин артистар, чпи сегьнеламишнавай тамашаяр гваз шегьеррин ва
районрин агьалийриз мугьман жеда.

                                                                                                                       Х. Гьажибалаев

      Рабиуль – Авваль вацран мавлид
И йикъара Кьасумхуьрел ан-Наби мавлид кьиле фена. Сулейман-Стальский

райондин администрациядин сайтди хабар гайивал, мавлид Рабиуль-Авваль вацраз
талукьарнавайди тир.

Мавлидда Дагъустан Республикадин Муфтиятдин Кьиблепатан территориальный
округда илимдин отделдин руководитель Шамиль Омарова, Сулейман-Стальский
райондин имамрин Советдин председатель Гьасан Амаханова, Дербент шегьердин
имамрин Советдин председатель Абубакр Аливердиева, Дербент райондин илимдин
отделдин руководитель Къурбан Рамазанова, «сельсовет Касумкентский» хуьруьн
поселенидин администрациядин кьил Далгат Бабаева, хуьруьн агьалийри иштиракна.

Мавлид Кьасумхуьруьн имам Юсуф Къурбанова ачухна ва кьиле тухвана.
Рахай юлдашри Мегьаммед Пайгъамбар хайи Рабиуль-Авваль вацран

кьетIенвилерикай гегьенш рахунар авуна, мусурман диндихъ акьалтзавай несил
тербияламишунин жигьетдай авай важиблувиликай лагьана, аятар кIелна.

Райондин имамрин Советдин председатель Гьасан Амаханова мавлид
тешкилайбуруз ва ана иштиракайбуруз чухсагъул лагьана.

                                                                                                   Гьазурайди – Х. Кьасумов
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Дагъустандин кIвенкIвечивал патал акъажунар

Алай йисан 2-3-ноябрдин
йикъара Сулейман-Стальский
райондин Сардархуьруьн А.
Алимован тIварунихъ галай
спортдин комплексдин залда
Дагъустан Республикадин
кIвенкIвечивал патал самбодай
2007-2009-йисара дидедиз хьайи
жаванрин арада акъажунар
кьиле фена. Ана Махачкъала,
Къизляр, Дербент шегьеррай,
Сулейман-Стальский, Къайтагъ,
Мегьарамдхуьруьн, Агъул
районрай, Белиж поселокдай ва
масанрай атанвай 170-далай
виниз спортсменри иштиракна.

Къизгъиндаказ кьиле фейи
акъажунра командайрин арада
1, 2 ва 3-чкайриз, талукь тирвал
Сулейман-Стальский, Мегьа-
рамдхуьруьн районрин ва
Белиж поселокдин командаяр
лайихлу хьана.

Сулейман-Стальский район-
дин самбодинни дзюдодин
ДЮСШ-да вердишвилер къа-
чузвай ва чпин устадвал хкаж-

завай Шейх Аливердиева,
Мирзехан Алибалаева, Имам
Мусаева 1-чкаяр, Леонард
Гьамзатова, Давид Рамазанова,
Назим Насрулаева, Назир
Ярагьмедова,  Гьажимурад
Къурбанова, Вели Саругъ-
ланова  2-чкаяр, Эльмар Къур-
банова, Мурад Аскерова,
Артур Савзиханова, Навруз

Сагъламвал мягькемарунин ва
аялар физический, психический
рекьерай тамамвилелди вилик финиз
куьмек гунин мураддалди райондин
образованидин управлениди 5-9-
классрин аялар  йисан вири вахтунда
кардик квай аялрин сагъламвилинни
чирвилер гунин Республикадин
«Солнечный берег» центрадиз
рекье туна.

Ина аялри менфятлувилелди ял
яна ва чпин с агъламвални
мягькемарна. Аялри ял ягъун алай
йис ан 10-октябрдилай 30-
октябрдалди давам хьана. Лагерда
махсус  программаяр кардик
кутунвай. Югъ декьикьайралди
пайнавай. Ана махсус къугъунар,
конкурсар, шад стартар, кьуьлер
авунин конкурсар, марафонар,
физкультурадинни с агъламвал
мягькемарунин с еренжемар,

Аялрин гьакъиндай къайгъударвал

Сочиненийрин Вирироссиядин конкурс

     Чи райондин школьникрин
                      агалкьун

«Дагестанский институт развития образования» ДПО ГБУ-
дин базадин бинедаллаз «Сочиненияр – 2019» Вирисоюздин
конкурсдин региондин этап акьалтI хьана.

Региональный этапда ДР-дин 35 муниципалитетдай 4-11-
классра кIелзавай аялрин конкурсдин 112 сочинение ва гьакIни
юкьван пешекарвилин учрежденидай са сочинение теклифнавай.

Конкурсдин региональный этапдин жюридин къарардалди
гъалибчияр ва призерар тайинарна.

«4-5-классра кIелзавайбур» яшарин группадай «Волшебная
сила слова» сочиненидай Агъа СтIалрин СОШ-дин 5-классдин
ученица Мирзабекова Жасминади 2-приздин чка кьуна. «6-7-
классра кIелзавайбур» группадай «В прекрасном мире басен
дедушки Крылова» сочиненидай Агъа-СтIал Къазмайрин СОШ-
дин 7-классдин ученица Мегьамедова Камилади 3-чка кьуна.
«8-9-классра кIелзавайбур» группадай «Научить добру!»
сочиненидай М. Дибирован тIварунихъ галай Герейханован
хуьруьн 2-нумрадин СОШ-дин 8-классдин ученица
Абдулвагьабова Фатимади 1-чка кьуна.

Конкурсдин гъалибчийриз ва призерриз ДР-дин
образованидин ва илимдин Министерстводин дипломар гана.

Региональный этапдин гъалибчи Фатима Абдулвагьабовадин
«Научить добру!» конкурсдин кIвалахди «Сочиненияр – 2019»
Вирироссиядин конкурсдин федеральный этапда иштиракда.

                                                                     Куьре Абид

Шайдабекова 3-чкаяр кьуна.
Тафаватлу хьайи командайриз

Дагъустан Республикадин об-
разованидинни илимдин Ми-
нистерстводин грамотаяр, 1, 2 ва
3-чкаяр кьур спортсменриз
Министерстводин талукь де-
режайрин дипломар, медалар,
кубокар гана.

Нубатдин агалкьунар31-октябрдилай 3-ноябрдалди
Италиядин Марина-ди Каррара
(Тоскана) шегьерда WMMA-
ISF-дай дуьньядин чемпионат
кьиле фена. Женгерин какахьай
сад авунвай искусствойрай 76
килограммдин заланвиляй
(ММА ва репплинг разделрай)
Шихидхуьряй тир Зубаир
Келбялиева 1-чка кьуна.

Зубаир Келбялиев спортдин
международный классдин
мастер, кьве сеферда Европадин
ва Азиядин чемпион я.

Къейд ийиз кIанзава хьи,
дуьньядин и чемпионатда ери-
бине Кьасумхуьрелай тир
Осман Гьажимусаевани 70
килограммдин заланвиляй 1-чка
кьуна.

О. Гьажимусаев алай вах-
тунда Дербентда тренервилин

кIвалахдални машгъул я.
                           Х. Кьасумов

вожатыйрин мас тер-клас с ар
тешкилнавай.  Суткадин вири
вахтунда вожатыяр аялрин патав
гвай.

«ИМЦ» МКУ-дин ведущий
пешекар Маина Аликберова аялрин
лагердиз фена ва ял язавай аялрихъ,

анин работникрихъ галаз суьгьбетар
авуна, са бязи мярекатра иштиракна.
Ада аялри ял ягъунин месэладиз
райондин руководстводи еке фикир
гузвайди ва ноябрдин вацра
лагердиз чи аялрин 2-десте рекье
твадайди къейдна.

                              А. Камилов

Илимдин акцияда иштиракна
Халкьарин садвилин йикъан вилик, 1-ноябрдиз, Сулейман-

Стальский райондин агьалийри «Большой этнографический
диктант» илимдин международный акцияда иштиракна. Россияда
гегьенш майданра и акция тухуз 4-йис я. Адан кьилин метлебни
Россиядин Федерацияда яшамиш жезвай агьалийрин
этнографический рекьяй авай чирвилерин дережа чируникай
ибарат я. Ихьтин акцийри халкьарин арада авай алакъаяр, дуствал
мягькемарунизни куьмек гузва.

Районда диктант кхьинин кIвалах Кьасумхуьруьн 1-нумрадин
юкьван школада тешкилнавай. Ана муаллимри, школайра
кIелзавайбуру, гьакIни маса инсанри – санлай 50-далай виниз
ксари иштиракна. Диктантдин тапшуругъ 30 суалдикай ибарат
тир, ам кхьиниз 45 декьикьа ганвай. Вири тапшуругъар гьялунай
100 балл гузвай.

«Большой этнографический диктант» акция тухунин
тешкилатчи Удмуртия Республикадин милли политикадин
министерство тир. Дагъустанда акция  тухунин тешкилатчивилин
везифаяр ДР-дин милли политикадин ва диндин крарай
министерстводи тамамарна.

Районда диктант кхьинин майдандин куратор «ИМЦ» МКУ-
дин методист Саяд Алагьвердиева тир.

Са рахунни алачиз, менфятлу и акцияди вичин хъсан нетижани
гуда.

                                                                Лена Саидова


