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Маса гунин къимет азадди я.

ЖУВАН ХАЛКЬДИЗ,
ЖУВАН НАМУСДИЗ ХЬИЗ,
ВАФАЛУ ЖЕН…
СТIАЛ СУЛЕЙМАН

Чкайрал вич-вичи идара ийидай органрин работникрин
Йикъаз талукьарнавай «Сулейман-Стальский район»
муниципальный райондин Кьил Н. Ш. Абдулмуталибован

ТЕБРИК
2012-йисан 10-июндиз къуватда гьатай Россиядин Федерациядин Президентдин Указдин бинедаллаз 21-апрель чи уьлкведа чкайрал вич-вичи идара ийидай органрин работникрин Югъ яз къейдзава.
Гьелбетда, и сувар неинки са чкадин органра кIвалахзавай работникрин, гьакIни муаллимрин, духтуррин, карчийрин, халкьдин къуллугъда акъвазнавай вири пешекарринди я.
Райондин Собранидин депутатрин, администрациядин ва кьилди жуван патай суварин
югъ чкайрал вич-вичи идара ийизвай органра зегьмет чIугур ветеранриз, алай вахтунда
кIвалахзавай работникриз ва вири районэгьлийриз мубаракзава.
Къуй квехъ чандин сагъвал, яргъи уьмуьрар, кIвалера бахтар ва чи хайи район экономикадин ва социальный жигьетдай вилик тухунин карда мадни еке агалкьунар хьурай!

Агьалияр кьабулна
Алай йисан 17-апрелдиз «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова дистанционный режимдин къайдада чпихъ хсуси дердияр, арза-ферзе,
тIалабунар авай 6 кас агьалияр кьабулна. ИкI, Жейран Саидгьасановадихъ (Агъа-СтIал), Адильхан Алимирзоевахъ, Майис

Мамедовахъ, Хидир Хидировахъ (вири Кьасумхуьр), Нурсултан Эмировахъ (Эминхуьр), Ханума Жалиловадихъ (ЦIийи Испик) жуьреба-жуьре дердияр авай. Абурухъ райондин Кьили
дикъетдивди яб акална, гьар са касдин арзайриз баянар гана.
Са бязи месэлаяр гьялунин патахъай Н. Ш. Абдулмуталибова
талукь къуллугърин руководителриз тапшуругъар гана.
Агьалийрин гьар са арза кьилиз акъудун Нариман Абдулмуталибова вичин гуьзчивилик кутуна.

Нубатдин совещанидал
Алай йисан 21-апрелдиз муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова дистанционный режимдин къайдада
хуьрерин поселенийрин администрацийрин кьилерихъ галаз
нубатдин совещание тухвана. Ана гьакIни райадминистрациядин Кьилин заместителар тир Лацис Оруджева, Абуталиб
Фатулаева ва Саид Темирханова, райадминистрациядин крар
идара ийизвайди тир Рамазан Абдулазизова, СМИ-дин векилри
иштиракна.
Сифте нубатда Нариман Абдулмуталибова муниципальный
къуллугъчийриз чкайрал вич-вичи идара ийидай органрин работникриз пешекарвилин сувар мубаракна, жавабдар кIвалахда
абурухъ агалкьунар хьана кIанзавайди лагьана.
Гуьгъуьнлай райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова совещанидин иштиракчийрихъ галаз коронавирусдин инфекция
чкIунин вилик пад кьун патал тухузвай ва и рекьерай вилик
акъвазнавай месэлаяр веревирдна.
Асул месэла яз анал агьалияр хъвадай ва дигидай целди таъминарунин месэладиз килигна.
Х. Кьасумов

Коронавирусдин тIегъуьндиз - ваъ!
кIвалахдин рекьяй начальник
Тарлан Султанагьмедов рахана.
Онлайн режимда аваз оперативный штабдин заседанидин
кIвалахда райондин хуьрерин
поселенийрин администраций-

малум жезва. Чна гуьзчивал
артухарун, чкайрал гъавурдик
кутунин кIвалах тухун герек я.
ТахьайтIа чун кIеви серенжемар
кьабулуниз мажбур жеда, гьа
гьисабдай яз райондин сергьятра санитарный барьерар тешкилда. Ида агьалияр патал алава

рин кьилерини иштиракна.
Заседанидин нетижаяр кьуналди, райондин Кьили мад
сеферда вирибуруз жува жув
хуьнин (самоизоляциядин) режимдал, Роспотребнадзордин
истемишунрал амал авуниз эвер
гана. Оперативный штабдин
членривай медработникриз куьмек гун ва ЦРБ-дин сифтегьан
звенодихъ галаз кIвалах мадни
артухарун герек тирди лагьана,
рабочий группадал галай-галайвал рейдовый ахтармишунар
кьиле тухун ва тахсиркаррин
жигьетдай законлу тайинарнавай серенжемар кьабулун тапшурмишна.
Ада райадминистрациядин
Кьилин 1-заместитель Лацис
Оруджеваз райондин АСП-рин
кьилерихъ галаз санал герек
тир шейэр къачунин кIвалах
тешкилунин ва 300-далай виниз
тIегъуьндиз акси костюмар цунин ва ЦРБ-диз вахкунин тапшуругъ гана.
«Районда самоизоляциядин
режим чIурзавай дуьшуьшар

татугайвилер арадал гъида. Мад
сеферда вирибуруз коронавирусдин инфекция чкIунин алай
гьалдив жавабдарвал гьисс авуналди эгечIуниз эвер гузва», лагьана ада.
Алай вахтунда район недайхъвадай шейэралди, чкадал гьазурнавай тIегъуьндикай хуьдай
медицинадин маскайралди ва
дезинфекция ийидай шейэралди таъмин я. ЦРБ, военный комиссариат ва райондин идараяр
патал бесконтактный 5 термометр къачунва.
Райондин Кьили меценатар
тир Максим Аскероваз, Имам
Яралиеваз, Герейханован хуьруьн инициативный группадиз, «Завод минеральных вод
«Рычал-су» ООО-диз, гьакIни
Мильвара Сефихановадиз агьалийриз и четин вахтунда куьмекар гунай чухсагъул лагьана.
А карни къейд ийиз кIанзава
хьи, профилактикадин вири
серенжемар ва тIимил таъмин
тирбуруз гузвай куьмекар бюджетдилай къерехдин такьатрин
гьисабдай кьиле тухузвайди я.
Гьазурайди – А. Камилов

Штабдин заседанидал
17-апрелдиз райондин Кьил
Нариман
Абдулмуталибован
регьбервилик кваз цIийи коронавирусдин инфекция чкIуниз
рехъ тагунин ва адан вилик
пад кьунин жигьетдай кардик
квай оперативный штабдин нубатдин заседание кьиле фена.
Анал коронавирусдин инфекция чкIунин, адан вилик пад
кьунин жигьетдай районда авай
гьалдин гьакъиндай информация гваз райондин центральный
больницадин кьилин духтурдин
везифаяр тамамарзавайди тир
Жафер Къурбанисмаилов рахана. Адан гафарай, и инфекция
чкIунин къурхулувал авай чи
уьлкведин са бязи регионрай
чи райондиз 18 кас хтанва, 23
кас вичи-вич хуьнин (самоизоляциядин) режимдал ала, 15 кас
духтуррин гуьзчивилик ква.
Чкадал вирусдиз акси ва дезинфекция ийидай медицинадин
шейэрин 10 йикъан запас ава.
ТIегъуьндиз акси костюмар ва
адакай хуьдай маскаяр чкадин
ательедиз заказ гузва.
Роспотребнадзордин Управленидин Дагъустанда авай
Дербент шегьердин сергьятдин
отделенидин начальникдин заместитель Жарият Мегьамедовади оперативный штабдин
членар виниз тир гьазурлухвилин режимдин шартIара «Мой
Дагестан» порталдай кIвалах
кьиле тухунин ихтияр къачун
патал арза гунин къайдайрихъ
ва шартIарихъ галаз танишарна.
Заседанидал гьакIни райадминистрациядин Кьилин заместителар тир Лацис Оруджев,
Абуталиб Фатулаев ва Саид
Темирханов,
общественный
къайда хуьнин рекьяй полициядин начальникдин заместитель
Тагьир Мегьамедов ва ГО-дин,
ЧС-дин ва мобилизация авунин
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Дигидай цин къурулушда кIвалахар

За вири районэгьлийриз пак Рамазандин варз алукьун рикIин сидкьидай мубаракзава.
Зун инанмиш тирвал, мусурман патал виридалайни
метлеблубурукай тир и йикъар инсан руьгьдин жигьетдай мадни хкаждай, къени крар ийидай ва патав гвайбурун патахъайни къайгъу чIугвадай йикъариз элкъведа
ва абуру чи арада мад сеферда гьахъвал, адалат, мергьеметлувал, рагьимлувал артухарда. Къуй куьне хуьдай
сивер, гудай садакьаяр, куьне авур дуьаяр Аллагьди кьабулрай.
Заз квехъ мягькем сагъламвал, куь кIвалера гьамиша ислягьвал, мублагьвал,
бахт ва берекат хьана кIанзава.
«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил
Н. Абдулмуталибов

Кьунвай майданрал, тIебиатдин шартIарал гьалтайла Сулейман-Стальский район хуьруьн майишатдин муниципалитетрик акатзава. Идахъ галаз алакъалу яз райондин хуьруьн майишатдин карханаяр, хуьрерин агьалияр багъманчивилел, уьзуьмчивилел, магьсулдарвилел, майвачивилел, бустанчивилел машгъул жезва. И хилер
вилик тухун патал районда федеральный ва республикадин программаяр, проектар
кардик ква, гьакIни инвестиционный проектар уьмуьрдиз кечирмишзава. Вири ибур,
гьелбетда, дигидай цин къурулушдихъ галаз алакъалу я. Районда кардик квай «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ-дин Самур-Гюргенчайдин филиалдин балансдал майишатрин арайринбур тир дигидай цин 8 къанал ала: «Сардаркентский», «Кировский»,
«Аламишинский», «Герейхановский»,
«Чиляр-къубу», Ашагастальский», «Калаган-къубу». Санлай къачурла, майишатрин арайринбур тир и къаналрин
яргъивал 190 километрдиз барабар я.
Районда цик квай (дигидай) чилин
майданри 9583 гектар кьунва, идакай
6904 гектар хуьруьн майишатдин метлеб авай чилер я. Хуьруьн майишатдин
суьрсет гьасилзавайбур ара атIунар авачиз дигидай целди таъминарун патал
районда тайин кIвалах тухузва, цин къурулуш ремонтзава, цIийи хъийизва. ИкI,
2018-йисуз «Кировский» къаналдал 10,5 километрдин мензилда кьвед лагьай нубатда (второй очереди) эцигунрин кIвалахар акьалтIарна. Абурун проектдин къимет 106 миллион манат тир. Кьилди къачуртIа, къаналдал 10 ГТС (яд ахъайдай)
цIийи хъувуна, къанал михьна. И къаналди Курхуьруьн, Вини СтIалрин, Кьулан
СтIалрин, Агъа-СтIалрин ва КIварчагърин хуьрерин поселенийрин мулкарал алай
дигиз ва багълар кутаз жедай 2500 гектардин майданар дигидай цик кутадай мумкинвал гузва. Гьа и мулкарал «Стальские сады» инвестиционный зурба проектни
уьмуьрдиз кечирмишзава.
2019-йисуз «Рычал-су» ООО-дин къуватралди «Кировский» къаналдин головной участокда 130 метрдин мензилда михьи авунин рекьерай 365 агъзур манатдин
къимет авай кIвалахар тамамарна. «Ашагастальский» къаналдал головной сооружение гуьнгуьна хтуна, и кIвалахриз саки 50 агъзур манат харжна. «Кировский»
къаналдал Алкьвадрин хуьруьн патав гвай яд зарбдиз авахьзавай чка капитальнидаказ ремонт хъувуна, Вини СтIалрин территорияда яд зарбдиз авахьзавай кьве
участок цIийикIа туькIуьр хъувуна. Михьи авунин ва гуьнгуьна хтунин рекьерай
«Чиляр-къубу» къаналдал 3 километрдин ва «Аламишинский» къаналдал 3 километрдин мензилда кIвалахар тухвана.
2020-йисан февралдин вацра «Паласа» ООО-ди «Кировский» къаналдал дигидай яд къайдадик кутадай 9 ГТС эцигна.
Гьелбетда, дигидай цин къаналар къайдадиз гъунин, михьи авунин ва маса
кIвалахри вичин хъсан нетижани гана. Гьа са вахтунда, хуьруьн майишатдин
карханайри кьатIана хьи, дигидай цин патахъай гьакъини гана кIанда. Икьван
чIавалди 690 агъзур манатдин кьадарда аваз 41 договор кутIунна.
Йисандавай-суз артух жезвай цин кьитвал гьисс авуналди, районда дигидай яд
кьенятлудаказ ишлемишуниз, и кар патал цIийи къайдаяр кардик кутунизни кьилин фикир гузва. Алай вахтунда ишлемишзавай 700 гектар багълара ва уьзуьмлухра, гьакIни 680 гектарда кутадай интенсивный багълара гележегда «стIал-стIал»
яд гудай къайда кардик кутада.
Хуьруьн майишатдин продукция гьасилзавайбур дигидай целди таъминарун патал администрацийрини тайин кIвалах тухузва, майишатрин къенепатанбур тир
къаналар чпин къуватралди ремонт хъийизва.
Дигидай цин месэладикай рахадайла, ихьтин са кардикайни лугьуз кIанзава.
Акъатай кьуьд живер, марфар авачирди хьана, идахъ галаз алакъалу яз алай йис
кьурагьди яз атанва, вацIара, булахрин чешмейра яд тIимил ава. Гьавиляй дигидай
цив гьар са кархана, арендатор, агьали кьенятдивди эгечIун лазим я.

Сив хуьн хиве авай ферз я

Пак Рамазандин варз мусурманар патал кьетIен, йисан къене виридалайни хийирлу
варз я. Пайгъамбардин гьадисада лагьанвайвал, Рамазандин варз алукьайла, женнетдин варар ахъайзава, жегьеннемдин варар агалзава. Мусурманриз зиянар тагудайвал,
абур дуьз рекьелай алуд тийидайвал, шейтIанарни кутIунзава. Эгер инсанриз Рамазандин вацран вири хъсанвилер чизвайтIа, лагьанва гьадисада, абуруз и вацран йикъар
эхир авачир кьван давам хьана кIан жедай.
Рамазандин варз - сив хуьдай, кьени кIвалахар ийидай, масабуру ваз авур чIуру крарилай гьил къачудай варз я. Мегьамед пайгьамбарди лагьанай: «Нелай, жуваз писвал
авурдаз жаваб гуз жедайла, ажугъ хуьз алакьайтIа, гьадаз эхирзамандин юкъуз Аллагь-Таалади вири инсаниятдин вилик мурад хкягъун патал вичин кьилив эверда.»
Сив хуьникай гьихьтин хийир ава?
Ада инсандин руьгь михьи ийизва ва адаз къуват гузва. Сив хуьникай сагъламвилиз
хийир авайди медицинадини тестикьарзава.
Сив хуьни инсан къастунал кIеви ийида, четинвилериз таб гуз, чIуру хесетриз акси
акъвазиз вердишарда, адаз вичи-вич хуьз чирда. Сив хуьдайла, инсанди вичел датIана
Аллагь-Тааладин хийирдин нур къвазвайди гьиссда.
Сив хуьн нин хиве авай ферз я?
Яшар хьанвай мусурман итимринни дишегьлийрин. Акьул-камалдиз кьери тушир
виридан. Беден сагълам, сив хуьдай такьат квайбурун.
ГьикI хвейи сивер кьабулзава?
Ният авуна хвенвайбур. Сив хуьзвайдан рикIел датIана Аллагь алаз хьана кIанда.
Ният авун патал ихьтин хатурдай за жуван хиве авай ферз тамамарда, и Рамазандин
вацран пакадин юкъуз сив хуьда».
Гьихьтин дуьшуьшра хуьзвай сив чIур тахьайдай кьазва?
Хатадай, рикIелай алатна яд ва я недайди туькьуьнайтIа. Мегьамед пайгъамбарди
лагьанай: «Ни, рикIелай алатна, хъваз ва я нез башламишайтIа, гьада и юкъуз гьикI
хьайитIани сив хвейидай я. И арада квез недайди ва я хъвадайди гайиди АллагьТаала я».
Сив хуьдайла, эгер квяй иви атайтIа ва я куьне иви гайитIа. Малум тирвал, сив хуьдай йикъара Мегьамед пайгъамбарди, герек атайла, вичяй иви гъидай.
Кьалуналди ва я щеткадалди (паста галачиз) сарар михьайтIа. Сив хуьдай йикьара
пайгьамбарди мисвакдалди (кьалуналди) сарар михьдай.
Сив ва нерин къен чуьхвейтIа, инсан эхъвейтIа.
Масада чIугвазвай пIапIрусдин гум ва я атирар къенез чIугуртIа.
ЦуькIуьн туькьуьнайтIа.
Сухварин арайра амукьай тIуьрдан зерреяр къенез хъфейтIа.
Недайдан дад акуна, ам къенез ракъур тавуртIа.
Са бязи маса дуьшуьшрани.
Сив хуьз югъ ачух жедайла эгечIда. Гьа чIавалди неда ва гуьгъуьнлай сив мукьуфдивди тIуьнвайдан амукьайрикай михьда. Пакаман капI ийидалди I5-20 декьикьа амаз
тIуьн тIуьна куьтягьайтIа хъсан я. Гьадисада лагьанвайвал, пайгъамбарди пакаман
нагьар авурдалай кьулухъ, капI ийидай вахт алукьдалди Къуръандин 50-дав агакьна
аятар кIелиз жедай.
Пайгъамбардин гьадисайра лагьанвайвал, рагъ акIайла, нянин капI ийидай вахт
алукьайдалай кьулухъ, энгел тавуна сив хкудайла хъсан я. Квелди? Хумравдалди, михьи целди, некIедалди ва я ширин са затIуналди.
Я нянихъ, я пакамахь гзаф тIуьн хъсан туш: куь беден залан, ибадат авуниз манийвал, сагъламвилиз зарар жеда.
РикIел хуьх: сив хуьн-им анжах тIуьникай ва хъуникай акъвазун туш. Сив хуьдайла мецин ва бедендин маса чкайрин гунагьризни рехъ гана виже къведач. Гьич са
касдикайни пис рахамир, гьич са чIуру кIвалахни ийимир, Рамазандин вацра анжах
къени кIвалахар ийиз алахъа. Гьадисайрикай сада икI лагьанва: эгер сив хуьзвайдаз
экъуьгъзаватIа, адахъ галаз кикIизватIа, сив хуьзвайда лугьун герек я: за сив хуьзва,
зун секиндиз тур, - ам вич инжиклу ийизвайдавай яргьа хьана кIанда.
Ингье сив хуьниз талукь мад са бязи гьадисаяр.
«Сив хуьнин вацра ни таб гьилле авун давамарзаватIа, тапан шагьидвал ийизватIа,
ада вич гьавайда недайдакайни хъвадайдакай магьрумарзава» (яни ада хвейи сивер
Аллагьди кьабулдач).
«Вири Рамазандин вацра сив хвена, сувар алатайдалай кьулухъ, шаввалдин вацрани
ругуд юкъуз сив хуьн хъувурдаз Аллагь-Тааладин патай сагъ са асирда сивер хвейи
кьван сувабар жеда». (Галаз-галаз ругуд юкъуз сив хуьнал шартI алач, сив хвейи вири
йикъар ругуд хьана кIанда).
«Пайгьамбарди куь хиве сив хуьнин садакьа гунин ферз тунва. И садакьа са сах
хумравриз ва я са сах мухаз барабар я. Ам мусурманрикай тир азад инсандини гун
герек я, лукIрани, итимдини, дишегьлидини, гьвечIидани, чIехидани. Пайгъамбарди
ам чаз сив хуьнин суварин купIунилай вилик це лагьанва». (Сах-ханифрин мезгьебда 3260 граммдиз, амай динэгьлийри 2172 граммдиз барабар яз кьазва. И садакьа кесиб мусурманрин хийирдиз гузвайди я. Аялрин паталай ам чIехибуру гуда. Садакьа,
алай вахтунин къиметар фикирда кьуна, пулуналди гайитIани жеда).

Чилин югъ
22-апрелдиз къейдзавай дуьньядин суваррикай сад Диде - Чилин международный югъ, михьи Цин, Гьавадин, Чилин къадир хьуналди, халкьари мергьеметлувилин мярекатар кьиле тухузвай сувар я. И юкъуз алемдин агьалийри экологиядиз
хасаратвал авунин нетижада арадал атанвай бедбахтвилер рикIел хкида, тIебиат
хуьнин месэлаяр гьялун патал, пакадал тевгьена, вуч авун лазим ятIа веревирдда.
Чилин йикъан суварин тарихдин дувулар XIX асирдиз фенва. Ам Америкадин
фермер, биолог Джулиус Стерлинг Мортонахъ галаз алакъалу я. KIвалер эцигун ва
пичера цIаяр хъийидай кIapacap патал ишлемишиз, кьериз-цIаруз дуьшуьш жезвай
жинсинин тарар атIанвай Небраска штатдин баябан чуьлдиз дикъет гана, виридаз а
чка къацу хъувуниз эвер гана, гзаф тарар акIурайбуруз призар гун тешкилна.
А юкъуз ана са миллион къелем акIурнай. 1872-йисуз, Висконсин штатдин сенаторди кьил кутуналди, гьукуматдин дережада экологиядин махсус сувар - «Таран
югъ» тешкилна ва ам Мортон хайи 22-апрелдиз къейд авунин къарар кьабулна.
Гуьгъуьнлай саки виш йисуз и шадвилин югъ гьа штатдин агьалияр патал хьана.
Амма тIебиат, чил хуьнин лишандик кваз тухузвай эвер гунин тереф Америкадин вири агьалийри хвена. И кардиз гьукуматдини фикир гана ва 1970-йисалай
вири уьлкведин «Чилин югъ» сувар тешкилна. Ам къейд авуналди, алемдин гьар
са агьалидивай тар акIуриз, тамар, чуьллер ва я паркар, вирер михьи ийиз, экология, экосистема хуьниз талукь ислягь митингра иштиракиз жеда.
Американвийри кьил кутур кардин тереф виридуьньядин сообществодини хвена ва 1990-йисалай и жуьредин акцияр тухуз башламишна.
2009-йисуз ООН-дин Генеральный Ассамблеядин сессиядал «Диде Чилин югъ»
международный сувар тешкилна. Адан тереф хуьз гзаф государствояр экъечIна.
ТIебиатдал рикI алай гьар са касди международный суварик кьил кутунин тереф
хуьн, чилиз, накьвадиз къуллугъ авун лазим я. (Идаз ухшар мад са сувар ава - ам
гатфарин 21-мартдиз къейдзавай йикъанни йифен барабарвилин сувар я).
Чин гьазурайди - Хазран Кьасумов
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ЧIехи Гъалибвилин - 75 йис

Документра – дагъвидин уьмуьрдин рехъ
Зи вилик квай столдал Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчидин, фронтдай элкъвена
кIвализ хтун кьисмет тахьай
инсандин женгинин рехъ къалурзавай документар, дяведин
йисарин справкаяр ала. Вахтуни хъипи авунвай чарар. Абура
дагъвидин уьмуьрдин рехъ ава.
Мягьтел жедай кар ам я хьи,
гьеле бегьем кIелун-кхьин,
чирвилер авачир вахт яз, ада
гьар са документ гьакьван
дикъетдалди, дуьз къайдада
хуьзвай. Агъадихъ ачухзавай
малуматар, къейдер адан документрин бинедаллаз кхьизва.
Ихтилат
Муртузалиев
Мирзеханакай физва. М. М.
Муртузалиев 1918-йисуз Кьасумхуьруьн райондин Вини
Хъартасрин хуьре дидедиз
хьана. Адан буба Муртузалиди 1910-йисалай 1936-йисалди
Бакудин нафтIадин мяденра
кIвалахнай. 1928-йисуз Мирзехан Баку шегьерда школадиз
фена. КIелунар туьрк чIалал
физвай, гьаниз килигна хъсан
зигьин, кьатIунар авай лезги
гадади вичиз хъсандиз туьрк ва
азербайжан чIаларни чирна.
5-класс хъсан чирвилер аваз
акьалтIарай 1933-йисуз Мирзехан Дербентдин педагогвилин
техникумдик экечIна. 1936-йисуз анаг акьалтIарна.
Папкадай заз Мирзеханан
бажарагълувал къалурзавай са
ихьтин документни жагъана.
Са чарче тестикьарзавайвал,
техникумдин комсомолдин бюродин къарардалди адаз техникумдин финансрин ва майишатдин кIвалахар ахтармишдай
ихияр ганвай. Мирзехан комсомолдиз 1935-йисуз гьахьна.
1936-йисалай М. Муртузалиева хайи хуьре муаллим

ва школадин заведующий яз
кIвалахна. ВКП(б)-дин РК-дин
бюродин къарардалди 1938-йисуз М. Муртузалиев райондин
«Колхоздин пайдах» газетдин
редакциядиз кIвалахал хутахна. Ина адакай корректор, литработник хьана. 1938-йисан
15-мартдиз партиядин райондин комитетдин къарардалди
ам ругуд вацран газетдин работникрин пешекарвал хкаждай курсариз Махачкъаладиз
ракъурна. Курсар куьтягьайдалай гуьгъуьниз 1939-йисалди
райондин
уполномоченный
ЛИТО яз кIвалахна.
1939-йисан сентябрдин вацралай Кьасумхуьруьн ВКП(б)дин РК-дин бюродин къарардалди Мирзехан Кьасумхуьруьн
радиоузловой вещанидин редакторвиле тайинарна. 1940-йисан
январдин вацра ВКП(б)-дин РКдин бюроди М. Муртузалиев
редакторрин са йисан курсариз
Тибилиси шегьердиз ракъурдай
къарар акъудна. Амма 1940-йисан 27-июндиз рикIе чIехи мурадар авай жегьил армиядиз рекье туна. Армиядай хкведалди
дяве башламиш хьана.
Ватандин ЧIехи дяведин йисара Вини Хъартасрин хуьряй
110-далай виниз кьегьалар Ватан хуьз фронтдиз рекье гьатна.
Абурукай чIехи паюниз элкъвена хтун кьисмет хьанач.
Дяведин йисара М. Муртузалиева Ленинград шегьер
гьалкъадай акъуддай женгера
иштиракна.
1942-йисан 1-июндиз Ленинграддин
санай-масаниз
ракъурзавай пунктунин карточкадай якъин жезвайвал, М.
Муртузалиев младший сержант, связист, отделенидин командир ва ВКП(б)-дин членви-

ле кандидат я.
Маса документри тестикьарзавайвал, адакай гуьгъуьнлай
партиядин член хьана. Мадни,
1943-йисан документрай акваз-

вайвал, Мирзеханакай сержант,
разведчик, взводдин командирдин куьмекчи хьана. Дяведин
йисара адал са шумудра залан
хирер хьана, госпиталра сагъар хъувурдалай гуьгъуьниз, ам
женгерик экечI хъувуна.
Женгинин везифаяр кьилиз
акъуддайла халис ватанперес,
викIегь хва игитвилелди телеф
хьана. РикIе экуь мурадар амаз,
хайи Ватандихъ, хизандихъ,
багърийрихъ вил галамаз. Игитрин уьмуьр куьруьди жеда, лугьузва мисалдани.
Зи гъиле авай документри
шагьидвал ийизвайвал, хуруда
асландин рикI авай винихъартасви Мирзехан Муртузалиевич Муртузалиев Ленинграддин областдин Токсовский
райондин Перемяки лугьудай
чкада (хуьре) 34-нумрадин сура
кучуднава.
Багърийри М. Муртузалиеван экуь къамат рикIера хуьзва,
уьмуьрда ам фейи рекьел жегьил несилди дамахзава.
Хазран Кьасумов
Шикилда: М. Муртузалиев

Ругуд хуьряй 299 касди иштиракна
Ватандин ЧIехи дяведин
ялав галукь тавур гьич са хуьр,
кIвални авач. ИкI, Эминхуьруьз
куьч хьанвай Ялцугърин, Хутаргърин, ХипитIрин, Цицерин,
Бигеррин ва Кьианрин хуьрерай дяведин йисара фронтдиз,
санлай къачурла, 299 кас фена,
абурукай 183 кас женгера игитвилелди телеф хьана ва я гел галачиз квахьна.
Етим Эминан ватан тир Ялцугърин хуьряй женгера 67 касди иштиракна. Абурукай анжах
27 касдиз, гъалибвал къачуна,
ватандиз хтун кьисмет хьана.
Абурун арада орденризни медалриз лайихлу хьайи ксар гзаф
авай.
Гзаф ялцугъвийриз гъурбатда сурар кьисмет хьана. ИкI,
Ватандин азадвал патал чпин
чанар къурбанд авур Бадирхан
Бадирханов Польшадин Краковское воеводстводин Баскид
хуьре, Абдулманаф Рагьимов
Краснодарский крайдин Кавказская станицадал, Магьмуд Тагьиров Польшадин Варшавский
воеводстводин Лахиаку хуьруьн
патав гвай Безымянная кIунтIал
кучуднава. Гьасан Бадирханов,
Казимбег Бабаев ва мад са шумуд кас къени гел галачиз квахь-

навайбур яз гьисабзава.
Хутаргърин хуьряй фронтдиз
99 кас фена. Женгера капитан

Мегьамедэмин Ибрагьимова,
хурудал 4 орден ва 8 медаль
алаз хуьруьз хтай ТIаиб Агьмедова иллаки жуьрэтлувилер
къалурна. 57 хутаргъви фронтда
игитвилелди телеф хьана. Жергедин аскер Мегьамед Агъаметов 1942-йисан августдин вацра
телеф хьана, ам Сталинграддин
областдин Тингура хуьруьн па-

тав, жергедин аскер Алибутай
Атемов Орловский областдин
Залогощенский райондин Алексеевка хуьруьн патав стхавилин
сурара кучуднава.
Дяведин йисара фронтдиз
Бигеррилай – 13, Кьиандай –
59, ХипитIрилай – 59, ЦицIяй
– 11 кас фена, жуьрэтлувилер
къалурна. Гзафбурун женгинин
рехъ Берлинда акьалтI хьана.
Абурукай яз завай Баркалладин
2 ордендин сагьиб бигерви Алимегьамед Ражабован, Ватандин
ЧIехи дяведин 1-дережадин,
«Красная Звезда» орденрин сагьиб кьианви Мавлуд Бабаеван,
дяведин 1-дережадин ордендин
сагьибар тир Гьажимислим Жигерован, Рамазан Агъаханован
ва масабурун тIварар кьаз жеда.
Ватандин ЧIехи дяведа игитвилелди телеф хьайибуруз эбеди рикIера хуьнин лишан яз
Эминхуьруьн юкьвал обелиск
эцигнава, адахъ аскер-интернационалист Абдул Саидован
тIварунихъ галай юкьван школада кIелзавайбур гелкъвезва.
Хазран Кьасумов
Шикилда: Эминхуьре дяведа телеф хьайибуруз эцигнавай обелиск.
Шикил автординди я.

Гьемзет бубадин кьегьалвилер
Дяве. И гафуни рикIер къарсурда,
гьакьван къайи гаф я ам. Ватандин
ЧIехи дяве алатна 75 йис тамам жезва, а дяведи инсаниятдиз рикIелай
садрани тефидай гужар къалурна.
Секин чи уьлкведин гьар са пIипIе
хьиз, Агъа Хъартасрин жемятдини чпин дуланажагъ цIийиз арадал
атанвай Советрин колхозда кечирмишзавай. Ислягь халкьари цанар цаз, гвенар гуьз, йигарар гатаз,
ислягь уьмуьр тухузвай.
Гитлеран Германияди чи уьлкведал вагьшивилелди гьужум
авурла, Агъа Хъартасрин жегьиларни Ватан душмандикай хуьн
патал фронтдиз фена. Абурун жергедай яз Баламетан рухваяр тир
Мирземет, Гьемзет ва Алиметни.
Къе заз зи гьуьрметлу апай Гьемзет бубади дяведа къалурай кьегьалвилер рикIел хкиз кIанзава.
1942-йисан 25-мартдиз дяведиз
рекье гьатай 20 йиса авай Гьемзетаз элкъвена кIвализ хтун анжах 1948-йисан 19-февралдиз
кьисмет хьана.Дяведин хирерин гелер, бедендик къирмеяр
рекьидалди кумай.
Зи гъиле СССР-дин НКВДдин 16-дивизиядай 1943-йисан
24-январдиз ганвай 80-нумрадин справка ава. Ана кхьенва:
«Снайпер красноармеец Баламетов Гьемзета 1942-йисан
11-декабрдилай 28-декабрдалди 14 фашист терг авуна».
Справкадал штабдин начальник подполковник Прохорован къул ала.
Чанни гьайиф татана, ада душмандихъ галаз викIегьвилелди
женг чIугуна, женгинин рекьерай ам душмандин магъарадиз –
Берлиндиз кьван фена, Рейхстагдал «Чун гъалиб хьана» гафар
кхьена. Дяве куьтягь хьанатIани, ада бандитрихъ галаз Польшада,
Украинада женгер чIугун давамарна. Ам гзаф кьадар орденрин ва
медалрин сагьиб хьана.
Дяведилай гуьгъуьниз Аллагьди Гьемзет Баламетоваз ислягь
уьмуьрни кьисметна. Ада сифте колхозда, гуьгъуьнлай совхозда
гьар жуьредин къуллугъар авуна.
1970-йисуз, залзаладилай гуьгъуьниз, Кьасумхуьрел куьч хьана, пенсиядиз экъечIдалди Гьемзет бубади райондин ПУЖКХ-да
кьилин бухгалтер яз кIвалахна.
1998-йисан майдин вацра Гьемзет Баламетов регьметдиз фена.
Вичиз Аллагьди женнет кьисмет авурай, регьметар гурай!
С. Баламетова

70 кIваляй – 52 кас
Дяведилай вилик квай йисара Агъа-Макьарин хуьре 70 кIвал
авай. 1941-1945-йисара и хуьряй 52 кас фронтдиз фена. Абурукай
28 касдиз элкъвена хтун кьисмет хьанач.
Душмандихъ галаз тухвай женгера кьегьалвилер къалурай
Мустафа Набиев, Агъабала Агьмедов, Осман Османов, Селим
Магьарамов, Алагьверди Рагьманов, Мирземегьамед Магьмудов
ва масабур Советрин гьукуматдин орденриз, медалриз, И. Сталинан патай Чухсагъулар малумаруниз лайихлу хьана.
Дяведин йисара агъамакьавияр тир Гьажиагьмед Алиева, Селимат Магьмудовади, Брегьим Масубова, Зейнаб Керимовади,
Нурмегьамед Къурбанова ва масабуру колхозда намуслувилелди
кIвалахна, гьа са вахтунда фашистрин танкарин вилик пад кьун
патал Хасавюртда къанал ягъунин карда еке зегьмет чIугуна.
Агъа-Макьарин колхозди, гьукуматдин тапшуругъар кьилиз
акъудунихъ галаз санал, дяведин йисара аскерриз техил, як, гъери ракъурна. Ихьтин ватанпересвиляй колхозчийри И. Сталиналай Чухсагъул лугьузвай телеграмма къачуна.
Х. Гьажибалаев

Хуьруьнвийриз красноармеецдин чар
Азиз тир хуьруьнбур, колхозникар! Зун, Насрулаев Насрулагь
Шагьгиреевич, куь арадай, Кьасумхуьруьн райондин Ивигрин
хуьряй Рабоче-Крестьянская Красная Армиядин жергейриз фейиди яз, за зал тапшурмишнавай Ватан хуьнин кар намуслувилелди, чешнелудаказ кьиле тухузва. Азиз тир колхозникар! Исятда
чун авай вахт вири Советский Союздин халкьди чIехи Ватан
хуьнин рекье, пехъи хъанвай фашизм барбатI авунин карда, чи
баркаллу армиядиз куьмек гузвай, Армиядихъ галаз чпин вири
къуватар Ватан хуьнин кардиз гуналди, гьар сада вич карда къалурдай вахт я.
Куьн, юлдашар, цIай акьуна кузвай фашистский Германияди
чи Ватандал пехъи кицIи хьиз вегьинин гъавурда акьуна, магълуб тежедай чIехи тир Маркса, Энгельсан, Ленинан, Сталинан
яру пайдахдин кIаник кваз азиз Ватан хуьн патал Советрин Союздин халкьдихъ галаз гьазур хьухь! Душман кукIварда ва чун
гъалиб жеда!

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в соответствии
с поручением Председателя
Правительства Республики Да
гестан сообщает, что согласно
постановлению
Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 2019 г. № 224
«Об утверждении Правил маркировки табачной продукции
средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в
отношении табачной продукции», запрет оборота немаркированной табачной продукции
(сигарет, папирос) наступает 1
июля 2020 г.
Напоминаем, согласно ста-

тье 15.12 КоАП РФ, продажа,
перевозка и производство табачной продукции без маркировки влечёт за собой штраф
от 5 до 10 тысяч рублей (для
предпринимателя), для компании эти суммы будут выше - от
50 до 300 тысяч рублей. Также
все немаркированные табачные изделия будут конфискованы.
В связи с этим, в целях обеспечения готовности участников оборота к вступлению в
силу требований законодательства Российской Федерации об
обязательной маркировке табачной продукции просим довести до субъектов розничной
и оптовой торговли информацию о необходимости подключения к электронному документообороту и получения
ими усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи.
Кроме того, просим направить в Агентство информацию по объектам розничной
и оптовой торговли, осуществляющих торговлю табачной
продукцией, до 15 июня 2020
года, Подробная информация о
введении маркировки товаров
располагается в открытом доступе информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Минпромторга России, также
на официальном сайте информационной системы маркировки по адресу: https ://честный
знак.рф.
Также к письму прилагаем
активные ссылки на вебинары
и мероприятия с инструкциями по подключению розничноторговых точек к системе маркировки Честный знак.

В целях предотвращения
распространения и профилактики новой коронавирусной
инфекции (2019 – nCoV) Управление ПФР по С.Стальскому
району сообщает следующую
информацию по приему граждан в клиентской службе.
За получением устной консультации вы можете обратиться на телефон Горячей линии
8 800 200 17 01 ГУ – ОПФР по
Республике Дагестан, а также

ВНИМАНИЕ!

тельно по телефону: 8 922 764
10 10.
Письменные
обращения
для получения консультации
можно направить: почтовыми
отправлениями по предварительной записи по адресу: с.
Касумкент, ул. Мира, 18.
а также по адресу электронной почты ГУ-ОПФР по РД
infosmi@017.pfr.ru
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

на телефоны:
8 903 481 03 80 - (отдел назначения)
8 928 558 68 14 - (персонифицированный учет)
8 988 446 09 64 - (клиентская
служба)
Для подачи заявления на назначение и перерасчет пенсии и
иных социальных выплат возможно записаться предвари-

Алискеров Закидин Исгьядинович
И йикъара 56 йисан яшда
аваз, экуь мурадар рикIе амаз
чи арадай милли меденият вилик тухуник вичин еке пай кутур бажарагълу культработник,
2017-йисалай
Герейханован
хуьруьн Культурадин кIвалин
заведующий яз кIвалахзавай,
чи районда ва адалайни къеце
кьиле тухвай гзаф мярекатра
активный иштиракчи, яр-дуст
кIани къени инсан Алискеров
Закидин Исгьядинович гьамишалугъ яз акъатна. Ярар-дустарин рикIер къарсурна, гьатта и кардихъ агъазни кIанзавач, амма
чун тIебиатдин къанунриз муьтIуьгъ хьана кIанзава.
З. И. Алискеров 1964-йисан 5-сентябрдиз дидедиз хьана.
Тамам тушир юкьван школа акьалтIарайла ада вичин зегьметдин рехъ хайи Герейханован совхозда рабочийвал авунилай башламишна.
1983-1985-йисара Советрин Армиядин жергейра къуллугъ авуна, хтайла мад рабочийвал хъувуна.
Тебиатдин патай вичиз бажарагъ ганвай ада 1985-1987-йисара
Дагъустандин культпросветучилищеда кIелна.
1987-1989-йисара Герейханован тIварунихъ галай совхозда
«Ашукь Нуьсредан бригадада» худрук яз кIвалахна.
1989-1997-йисара СтIал Сулейманан тIварунихъ галай Гьукуматдин муздрамтеатрда артиствал авуна.
2001-2006-йисара райондин аялрин яратмишунрин КIвале педагог яз кIвалахна, аялриз хореографиядай сифтегьан чирвилер гана.
Гуьгъуьнин йисара Агъа СтIалрин СОШ-да алава образованидин педагог яз, райондин ДДТ-да, оригинальный жанрдин кружокдин руководитель яз, 10 йисуз Герейханован хуьруьн Культурадин
Дворецдин заведующий яз кIвалахна ва 2017-йисалай инихъ ада
мад и кIвалах давамарзавай.
Вичин савадлу вири уьмуьр хайи медениятдиз ва искусстводиз
бахш авур артист, музыкант ва манидар Закидин Алискерова вири
и йисара районда, республикада кьиле тухвай культурадин мярекатра активвилелди иштираквал авуналди, вичин алакьунралди
хайи халкьдин патай еке гьуьрмет къазанмишнавай. ЦIийи йисан,
гьакIни Яран суварриз районда, «Шарвили» эпосдин суварик Ахцегьа адан иштираквал екеди тир. Ам гзаф конкурсрин ва фестивалрин активный иштиракчи, хейлин грамотайрин ва пишкешрин
сагьиб тир.
Алискеров Закидин Исгьядинович вахтсуздаказ чи арадай акъатунин хажалатдин пар паюналди, чна регьметлудан багърийриз ва
мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.
Адан экуь къамат гьамишалугъ яз чи рикIера амукьда.
Культурадин отделдин коллектив

Шегьеррикай итижлу делилар
• Дуьньядин вири уьлкверикай миллиондилай артух инсанар
яшамиш жезвай шегьерар гзафни-гзаф Китайда ава. Ина ахьтин
шегьеррин кьадар 60-далай алатнава. Кьвед лагьай чкадал Индия ала - ана 54 шегьерда миллиондилай гзаф агьалияр яшамиш
жезва.
• Дуьньяда лап еке шегьер Китайдин Чунцин я.
• Европада виридалайни чIехи шегьер Москва я.
• Дуьньяда виридалайни дерин Метрополитен СанктПетербург шегьерда ава.
• Гзаф ламу шегьер Колумбиядин Буэнавентура я. Ина виридалайни гзаф къвалар къвазва.
Водительское удостоверение выданное Дербентским МРЭО
02.08.2019 г. за №9907153220, действительный до 02.08.2029 г.
на имя Алирзаева Марлена Абузаровича, считать недействительным.
«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин администрациядин работникрин коллективди ва райондин Собранидин депутатри играми стха Агьмедов Зейнудин кечмиш
хьунихъ галаз алакъалу яз Агьмедов Мусаиб Гьажибалаевичаз,
адан хизандиз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.
«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин администрациядин работникрин коллективди ва райондин Собранидин депутатри Аскеров Закидин вахтсуздаказ кечмиш
хьунихъ галаз алакъалу яз адан хизандиз ва мукьва-кьилийриз
башсагълугъвал гузва.
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