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Советрин уьлкведин кьушунар па-
тал виридалайни еке имтигьан Ватан-
дин ЧIехи дяве хьана. Яру Армиядихъ 
галаз Ватан хуьз вири халкьни къа-
рагънай.

Лугьун лазим я хьи, советрин инсанри 
гьакъисагъвилелди чIугур зегьметдини 
туьтуьнихъ кьван яракьламиш хьанвай 
немсерин кьушунар кукIваруниз куьмек 
гана. Армия недай-хъвадай шейэралди, 
парталралди, дяведин суьрсетдалди таъ-
минарунихъ гъалибвал къазанмишунин 
карда еке метлеб хьана. И важиблу кар-
дик Кьасумхуьруьн (Сулейман-Сталь-
ский) райондин агьалийрини чпелай 
алакьдай пай кутуна.

Дяве башламиш хьайи лап гьа сифте 
йикъара чи инсанрин ватанпересвилин 
руьгь хкаж хьана. Райондин хуьрера 
кьиле фейи собранийрал ва митинграл 
агъсакъалри ва жегьилри, итимри ва 
дишегьлийри, коммунистри ва бес-
партийныйри са стIал иви кумай кьван 
гагьда немсерин фашистрин чапхун-
чийрихъ галаз женг чIугвада лагьана 
кьин кьуна. И собранийрал ва митин-
грал гзаф вахтара абурун иштирак-
чийри чеб гуьгьуьллудаказ фронтдиз 
ракъурунин гьакъиндай арзаяр гана, 
недай-хъвадай суьрсет, чими ва маса 
шейэр фронтдиз рекье твадайди хиве 
кьуна. Вири халкьдин гьерекатда Кьа-
сумхуьруьн райондин агьалийрини еке 
ашкъи-гьевес аваз иштиракна.

ИкI, 1942-йисан 24-августдиз райи-
сполкомдин заседанидал ДАССР-дин 
СНК-дин ва ВКП(б)-дин «Эвакуироват-
навай 600 хизан кьабулунин гьакъиндай" 
месэладиз килигна ва абурукай 50 хизан 
Герейханован тIварунихъ галай совхозда, 
50 хизан Хпуьхърин мяденра ва амай 500 
хизанни райондин колхозри кьабулна.

«Дагъустандин колхозник» тIвар алай 
танкарин колонна патал чи районэгьлий-

ри 362 агъзур манат кIватIна рекье туна, 
гьа гьисабдай:

- «Коммуна» колхоздин колхозчий-
ри - 20 агъзур, колхоздин председатель 
ТIажибова 1000, парторганизациядин се-
кретарь Алиниседа 1000 манат;

- «Октябрдин 25 йис» колхозди - I9 
агъзур, колхоздин председатель Къазиди 
- 2000 манат;

- «Победа» колхозди - 25600 манат;
- Асалдхуьруьн «Дагъустандин прав-

да» колхозди - 8 агъзур, председатель 
Мамедов Алимирзеди - 1000 манат;

- Татарханд хуьруьн колхозникри 
-26562 манат;

- АгъастIалрин хуьруьн Советдин ве-
килри 4560 манат,  СтIал Сулейманан 
тIварунихъ галай колхоздин председа-
тель Талибова 2000 манат.

Районэгьлийрин ва идарайрин работ-
никри Советрин Союздин Игит Мегьа-
мед Гьажиеван тIварунихъ галай броне-
машин туькIуьрун патални 57962 манат 
кIватIна рекье туна, гьа гьисабдай яз:

- Ленинан тIварунихъ галай колхозди 
- 6000 манат;

- Энгельсан - 5000 манат; 
- Дзержинскийдин - 5000 манат;
- Бауманан - 3500 манат,
- Алкьвадрин -1100 манат;
- Векьелрин - 1470 манат;
- Маяковскийдин - 3560 манат;
- Райфодин работникри - 824 манат...
Райондин агьалийри фронтовикар па-

тал сар, хъицикьар, кавалар, агъзуррал-
ди сун гуьлуьтар ва бегьлеяр, кьилдин 
ксарин савкьатар авай посылкаяр рекье 
туна. ИкI, Яру Армиядин аскерар па-
тал чими шейэр кIватIунин гьакъиндай 
радиодай ван хьайила, Агъа СтIалрин 
хуьруьн Советдиз эвелни-эвел Дагъу-
стандин халкьдин шаир СтIал Сулейма-

нан юлдаш Айна, хва Мирзеюсуф атана. 
Абуру оборонадин фондуниз 4 кг. сар, 5 
жигет, литинин чекмеяр, 2 жуьт кIаникай 
алукIдай парталар, шинель, сун перем, 
фуфайка ва маса шейэр вугана.

Дяведин агъур имтигьанри уьлкве-
дин вири халкьар сад тир хизанда мад-

ни тупламишна. И кардин гьакъиндай 
далу патан зегьметчийри фашистрин 
зулумар акур чпин вахаризни стхайриз 
гайи куьмекди ачухдаказ шагьидвалза-
ва. Куьмекарни гьар жуьрединбур тир: 
махсус фонд тешкилун, тадаракар, эци-
гунардай материалар, партийный, со-
ветрин ва майишатдин кадрияр рекье 
тун...

1943-йисан гатфариз фашистрин чап-
хунчийрикай азад хъувунвай колхозар 
патал оборонадин жигьетдай куьмекдин 
гектарар цун патал чи республикадин 
рабочий классди ва колхозчи лежберри 
пландилай алава яз 1000 гектарда магьсу-
лар цун кьетIна. И кампаниядик фабри-
кайрин ва заводрин, МТС-рин механи-

заторар еке ашкъи аваз экечIна. Абурун 
жергедай яз Кьасумхуьруьн консервияр-
дай заводдин ва МТС-дин механизатор-
ри са шумуд йикъан къене 150 гектар 
чил гьялна гьазурна. Месела, МТС-дин 
механизатор А.Устаева вичиз ганвай асул 
тапшуругь тамамарайдалай гуьгъуьниз 
азад хъувунвай чкайрин колхозар патал 
гьар юкъуз 1,5-2 гектар чил къарагъариз 

хьана.
Ватан хуьзвай армиядин ва 

флотдин женгинин къудрат-
лувал таъминарун патал дя-
ведин цIийи техника гьазур-
дай пуларни гуьгьуьллудаказ 
кIватIна. Райондин зегьмет-
чийри Шамилан тIварунихъ 
галай танкарин колоннадиз 
984887 манат, «Дагъустан-
дин пионер» тIвар алай дя-
ведин самолет туькIуьрун 
патал 56727 манат пул (и 
пул асул гьисабдай яз пио-
нерри ва школьникри гана), 
Советрин Союздин Игит В. 
Эмирован тIварунихъ галай 
авиаэскадрильядин фонду-

низ 2112798 манат пул гана. И рекъем-
ри Кьасумхуьруьн райондин агьалийри 
женгинин техника яратмишуник гьихь-
тин еке пай кутунатIа шагьидвалзава. 
Гьукуматди марифатдинни политикадин 
ихьтин гужлу гьерекатдиз еке къимет 
гана. А чIавуз райондин зегьметчийрин 
тIварунихъ И.В.Сталинан патай чух-
сагъулдин телеграммаяр атана.

Гьа икI, еке разивилелди къейд ийиз 
жеда хьи, Кьасумхуьруьн райондин 
агьалийри Ватандин ЧIехи дяведин 
фронтра кьегьалвилер къалурна, далу 
патани зегьметчийри гъакъисагъвилел-
ди зегьмет чIугуна.

                              Хазран Кьасумов

Кьасумхуьруьн районди - фронтдиз
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                  Берлиндал гьужумун
Ватандин ЧIехи дяведин эхиримжи къизгъин женгер Берлин патал кьиле фена. 

Стратегиядин жигьетдай еке важиблувал авай и къати ягъунра Яру Армияди Герма-
ниядин меркез кьуна, Ватандин ЧIехи ва 
Дуьньядин кьвед лагьай дявеяр гъалиб-
вилелди акьалтIарна.

23 юкъуз - 1945-йисан 16-апрелди-
лай 8-майдалди - давам хьайи женгера 
советрин кьушунар 220 километрдин 
мензилдиз рагъакIидай терефдихъ фена. 
И серенжемдин сергьятра аваз Штеттин-
ско-Ростокский, Зеловско-Берлинский, 
Котбус-Потсдамский, Штремберг-Тор-
гауский ва Бранденбургско-Ратеновский 
терефрихъ женгер кьиле тухвана.

1945-йисан сифте кьилерай советрин 
кьушунар Германиядин центральный 
районрив агакьнавай, Берлиндиз мукь-
ва жез 60-70 километрдин мензил амай. 
Душманди меркез советрин кьушунрин 
гъиле гьат тавун ва ам хуьн патал чпин кьушунар танкарин «Центр», «Висла», гьава-
дин "Рейх" армийрин гужлу къуватралди мягькемарнай.

Лагьана кIанда, женгер кьиле тухузвай чкайра гзаф вацIар, тамар, къаналар, вирер 
авай. Душманди ихьтин шартIарикай менфят къачуна, оборонадин мягькем сенгерар 
туькIуьрнавай. Амма гзаф чалишмишвилер авунатIани, фашистривай гъалибвилин 
къаст рикIе авай Яру Армиядин аскеррин хура акъвазиз хьанач, советрин кьушунри 
душман чпин ерийрал тергна.

Гьужумрин кьилин макьсад, Берлиндин терефдихъ галай душмандин кьушунар 
тергна, Германиядин меркез кьуна, Эльба вацIалай элячIна, союзникрин армийрихъ 
галаз алакъалу хьун тир. И гьужум кьилиз акъудунал Верховный Главнокомандова-
нидин ставкади 1 ва 2-Белорусский, 1-Украинский фронтар, Балтийский флотдин 
къуватрин са пай, гьавадин 18-армия, Днепрдин военный флотилия - вири санлай 2,5 
миллион аскер, 41600 туп ва миномет, 6300 танк ва САУ, 8400 самолет желбна.

Белорусский 1-фронтдин везифа ирид армиядин къуватралди Одер вацIал алай Кю-
страдин плацдармдилай кьилин гьужум тешкилна, Берлин кьуна, 12-15 йикъан вах-
тунда Эльба вацIал экъечIун тир. 1-Украинский фронтдин вилик, Нейсе вацIал алай 
Душмандин кьушунрин сенгерар кьатIна, 1-Белорусский фронтдиз Германиядин мер-
кез кьун патал куьмек гунин везифа эцигнавай.

Советрин кьушунри фашистар терг авунин гьужум агалкьунралди башламишна ва 
абур сенгеррин кьвед лагьай жергедал агакьна. Душмандин мягькемарнавай къува-
три и ягъунра лап кIевелай аксивал къалурна. Фронтдин вири майданра къати женгер 
кьиле физвай. Зеловский тепейрал тешкилнавай сенгердал чи артиллериядин кьува-
тривай гуж акьалтIариз жезвачир. Ида советрин кьушунрин вилик эцигнавай везифа 
кьи¬лиз акъат тавунин хаталувал арадал гъизвай.

Ихьтин гьал акур Маршал Жукова гвардиядин танкарин 1 ва 2- армияр немсерин 
кьушунрихъ галаз кьиле физвай къати женгериз желб авун кьетIна. Душманди аксивал 
къалурзавай шартIара чи кьушунар танкарин армийралди мягькемарун важиблу тир. 
Немсерин командованиди асул метлеб авай Зеловский тепейриз гзаф фикир гузвай. 
Абур хуьн патал фашистри чпин кьилин частар ракъурнавай. 1-Белорусский фронт-
ди 17-апрелдин йифизни юкъуз душмандихъ галаз къизгъин женгер кьиле тухвана. 
18-апрелдин пакамахъ, гьавадин 16 ва I8-армийрин куьмекни галаз, чи танкарин ча-
стари Зеловский тепеяр кьуна. Душмандихъ галаз агалкьунралди, дирибашвилелди 
кьиле тухвай къати женгери чи кьушунриз Берлиндал гьужумдай мумкинвал гана.

И женгера советрин кьушунри немсерин кIуьд дивизиядик акатзавай 80 процент 
аскерар, саки вири техника тергна. Чи кьушунрин арадани еке телефвилер хьана, ан-
жах танкарикайни ва САУ-рикай 727 хкатна.

26-апрелдиз Берлин кьунин эхиримжи гьужум башламиш хьана. И серенжемда со-
ветрин кьушунрин везифа меркез элкъвена хуьзвай душмандин кьушунар тергна, Бер-
лин кьун тир. Гитлера гьеле 22-апрелдиз 12-армиядиз эхиримжи такьатралди Берлин 
хуьнин буйругъ ганай. Амма адан мурадар кьилиз акъатнач.

Берлин патал женгера советрин кьушунри алатай вири йисара кIватIай тежрибадал 
амал авуна. Немсерин меркез патал женгер аскеррин чIехи къуватри, гзаф техника-
ди иштиракуналди тарихда гьатнава. И терефда кьиле фейи ягъунра кьве патайни 2,5 
миллион касди иштиракна, 50 агъзур туп ва миномет, 8 агъзур танк, 9 агъзурдалай 
виниз самолетар ишлемишна.

Нетижада Яру Армиядин кьушунри къалурай игитвилери ва дяве тухунин жигьет-
дай кьилин дережадин бажарагъ авай советрин командованидин алахъунри са куьруь 
вахтунда Берлиндин операция гъалибвилелди кьилиз акъуддай мумкинвал гана, Гит-
леран армия тамамвилелди тергна. 1945-йисан 2-майдиз генерал Вейдлинг кьиле аваз 
Берлиндин 70 агъзур касдикай ибарат гарнизонди чеб есирвилиз вугана.

Берлин патал женгера советрин кьушунри душмандин пияда 70, танкарин 12, мото-
ризоватнавай 11 дивизия, кьилдин 10 бригада, кьилдин 31 полк, кьилдин 12 батальон 
ва дяведин 2 школа тергна. Немсерин 480 агъзур аскерни офицер есирвилиз къачуна, 
1150 танк, 11000 туп, 4150 самолет кьуна.

Советрин кьушунрикай 274184 аскер телеф, 2108 туп ва миномет, 1997 танк, 917 
самолет терг хьана.

1945-йисан 8-майдиз нацист Деница регьбервал гузвай фашистрин 3-рейхдин гьу-
кумат чеб кIаник акатунин актунал къул чIугуниз мажбур хьана. Рейхстагдал Сове-
трин Союздин ЧIехи Гъалибвилин Яру Пайдах хкажна.

Ватанди Берлин патал къати женгера гъалибвал къазанмишай чи аскерриз, офицер-
риз еке къимет гана. И гьужумра къалурай уьтквемвиляй, викIегьвиляй, дяве тухунин 
устадвиляй кьушунрин 187 соединение ва часть "Берлинский" тIварцIиз лайихлу хьа-
на. СССР-дин Верховный Советдин Президиумдин 1945-йисан 9-июндин Указдал-
ди «Берлин къачунай» медаль тайинарна. И медалдалди советрин 1082 агъзур аскер 
къейдна.

                                                                                     Гьазурайди - Асият Мирзалиева

                          РЕЙ ГУН
1945-йисан 8-майдин йиф. Залдиз Советрин Союздин 

маршал Г. К. Жуков, Британиядин авиациядин кьилин 
маршал Артур В.Теддер, генерал Спаатс, адмирал Га-
рольд Бэрроу, генерал Делатр де Тассиньи ва Советрин 
Союздин, США-дин, Англиядин, Франциядин делега-
цийрин членар гьахьзава.

Тарихдин метлеб авай заседание башламиш жезва. - За немсерин кьилин коман-
дованидин векилриз, - яваш сесиналди лугьузва маршал Жукова, - столдин патав 
атун ва инал актунал къул чIугун теклифзава.

Кейтель къарагъна 
ва столдин патав къвез-
ва. Адан чинал  инлай-
анлай яру тIехвер ала. 
Амма вилер накъвари 
кьежирнава. Столдихъ 
ацукьна, ада рей гунин 
гьакъиндай актунал къул 
чIугвазва, вири экзем-
пляррал. И документдал 
чпин къулар гьакIни ад-
мирал фон Фридебур-
га, генерал полковник 
Штумпфани эцигна.

Вири и кIвалах гзаф 
секиндаказ, са гафни лугьун тийиз, кьиле физва. Гафар лазимни авач. Герек вири 
гафар Красный Армияди ва чи союзникрин армийри лагьанва. Гила им са шартIни, 
са рахунни алачиз рей гун я. Немсерин векилри, кисна, къулар чIугуна.

Ахпа актунал къулар маршал Жукова ва авиациядин кьилин маршал А.Теддера 
чIугуна. Ингье и важиблу документдал шагьидрини - генерал Спаатса ва Франци-
ядин делегациядин векил генерал Тассиньидини чпин къулар эцигна. Дяве куь-
тягь хьана. Советрин Союздин маршал Жукова Теддеран, Спаатсан ва союзникрин 
муькуь генералринни  гъилер кьуна.

Гъалибвал! Къе инсаниятдивай азаддиз нефес къачуз жеда. Къе мад тупарай язамач.
                                                            (Советрин Информбюродин малуматдай)

        Фронтдин пуд пипIен кагъазар
Ватандин ЧIехи дяведин 

вакъиайрин гьакъиндай рикIел 
аламукьун вахтунивай чи зи-
гьиндай акъудиз жедач. Вучиз 
лагьайтIа, ядигар яз хуьзвай ва 
несилрилай несилрал агакьар-
завай ам асирра амукьда.

Ватандин ЧIехи дяведин 
цIай галукь тавур, фронтдиз 
буба, хва, стха тефей хизан бел-
ки авач жеди. Абуру гьар сада 
фронтдай кIвализ кагъазар кхьиз хьана.

Солдатрин кагъаз чарар. Са вахтара абур гьикьван рикIерик теспачавал кваз ви-
лив хуьдай! Абур хтайла гьикьван ишедай! Кагъазар - абур чи хазина я. Абура жен-
гер кьиле физвай гьал, кьиникьин тIал, гъалиб хьунин къаст ава. Абурай чи тарих, 
чи халкьдин тIал, игитвал аквазва.

Фронтдин чарар... На лугьуда, абурукай къени, виликдай хьиз, барутдин ва гу-
мадин ни къвезва, вахтуни хъипи ранг янавай а чарар къени чаз кьадарсуз багьа я.

Абур чна мукъаятдиз ва рикIик теспачавал кваз гъиле кьазва. Абур чна эбеди яз 
чи рикIера хуьзва.

Гила чна куь фикирдиз дяведин йисара фронтдай Кьасумхуьруьн районэгьлий-
риз хтай са шумуд чар гъизва.

1. «Кьасумхуьруьн райондин вири зегьметчийриз зун куь райондин зегьметчий-
рин депутат младший лейтенант Мурадханов Цимиханан патай квез красноармей-
ский саламар ракъурзава.

За ноябрдин 30 далай душмандихъ галаз дяведа уьтквемдаказ женг чIугвазва. 
Зи чандик са стIал иви кумай кьван Ватан патал, чи азадвал патал душмандихъ га-
лаз эркеквилелди дяве авуна германиядин гитлеровский пехъи хьанвай фашистар 
терг ийидалди хцидаказ акъвазна красноармейский чIехи везифа кардалди кьиле 
тухуда.

Куьне вири зегьметчийри гьарда вич алай постунал мадни хъсандиз кIвалах 
авуна чи далу пата мадни чIехи тир девлетар къазанмишуналди, уьлкве хуьнин 
къуватар мадни гужлу авуна, ватандин дяведин йикъара цIийи - цIийи агалкьунар 
къазанмишун лазим я.

Младший лейтенант Мурадханов Цимихан.»
2. «Гьерекатзавай Красный Армиядай вири  райондин колхозникриз зун красно-

армеец Алагькъулиев Шегьемерданан патай чар.
Гитлеровский пехъи кицIери чин азад  Ватандал вегьена, чахъ галаз дяве физ 6 

вацрав агакьзава. Чна красноармейцийри, гитлеровский чапхунчияр терг авунин 
женгера игитвилелди, къанажагъсузвилелди, эркеквилелди гьар са минутда хцида-
каз акъвазна душмансуз гьалда кукIвар авуналди фронтда зурба тир гъалибвилер 
къазанмишзава. Чун гьахъ я! Гъалибвал чи пата жеда! Чахъ Сталин гала, чун гъа-
либ жеда! Яшамишрай Сталин! 

Каганович колхоздин виликан бригадир, гьерекатзавай армиядин боец  Алагь-
къулиев Шегьемердан.»

                                                                                       Гьазурайди - X. Кьасумов.
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                                                                             ЧIехи Гъалибвилин - 75 йис
              Агъа-Макьай тир Игит
Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчи Давид Бутков-

скийди вичи къуллугъ авур 1-Украинадин фронтдин 
13-армиядин 6-гвардейский дивизиядин Игитрикай (абур 
67 кас ава) очеркар, поэмаяр кхьенва. Москвави фрон-
товикди – писателди Агъа-Макьарин хуьряй фронтдиз 
фейи, женгера кьегьалвилер къалурай Мустафа Набиева-
кай «Агъа-Макьай тир Игит» чIехи поэма кхьена, ада лез-
ги хцел, вичин женгинин юлдашдал дамахзава. «Аферин 
хва! Игитвилин, тIварцIиз хас я гьунарар ви…» - кхьизва поэмада.

Мустафа Набиеван кьегьалвилерикай Давид Бутковскийди «Советское Полесье» 
газетдиз акъатай «Шпраттаудин патав йифен женг» очеркдани суьгьбетзава.

Ватандин ЧIехи дяведин йисара къалурай кьегьалвилерай 1945-йисан февралдин 
вацра 6-дивизиядин штабдин началь-
никдин куьмекчи капитан М. Набиеваз 
Советрин Союздин Игитвилин тIвар 
гун патал документарни гьазурнай. Гьа 
документар квахьнани, я тахьайтIа ар-
хивда амани, иалум туш. Чи районэгьли 
Игитвилин тIвар гуниз къалурай женги-
никай Мустафа Набиева са шумуд жур-
налистриз ихтилатнай.

«…Февралдин къай авай са юкъуз 
чи батарея, 42 аскерни офицерар, 12 
туп гваз са машин разведчикарни галаз 
Одер вацIун рагъакIидай патаз экъечIна. 
Шпроттау хуьруьн рагъэкъечIдай па-
тахъай, Герлиц шегьердивай са акьван 
яргъа тушиз, сенгерар кьуна. Гарун 
регъверин патав хьиз чна гуьзчивилин 
пункт эцигнавай. Душмандин тупарай 
гуьлле гун себеб яз, Одер вацIун чапла 
пата амай частаривай чи батарея къакъ-
атнавай. Тупунин гуьлле дуьз расалмиш 
хьуникди чи алакъадин пункт чIур хьана. Полкунин штабдихъ галаз алакъа ама-
чир. Йиф алукьна. Хуьруьз танкар, машинар къвезвай моторрин ван-сес агакьзавай 
чав. Ибур нинбур ятIа чирун четин тушир. И кар за зи хивез къачуна. Акуна заз 
ибур душмандин танкар тирди. За танкар ягъунин буйругъ гана. Сад, кьвед, мад са 
«Тигр» танкара цIай кьуна. И дяве йифен вахтунда кьиле физвайди тир. Акуна заз, 
немсер, гъилер хкажна, са-сад чи вилик къвезва… Пакаман кьиляй акуна хьи, чна 
женг чIугур чкадал душмандин канвай 11 танк ва 6 худда амайбур алай, 36 солдатни 
офицер есирда кьунвай».

Им хура асландин рикI авай агъамакьави, офицер-разведчик Мустафа Набиеван 
викIегьвилер къалурзавай анжах са женг я. Низ чида ихьтин женгера дяведин йиса-
ра ада гьикьван иштиракнатIа, душмандин аскерарни офицерар, танкарни женгинин 
тупар тергнатIа?!

Мадни, хурудал гъед хьайитIа Игит жез, гъед тахьайтIа, Игит тежез туш хьи. Му-
стафа Набиев халис Игит я, Эседринни Аразрин, Гьасретринни Валентинрин жер-
геда авай.

… Мустафа Агъаевич Набиев 1917-йисуз Агъа-Макьарин хуьре дидедиз хьана. 
Ада Кьурагьрин интернатда, Махачкъалада техникумда кIелна, Каспийскда заводда 
кIвалахна.

Армиядиз эвер гайила М. Набиева Буйнакскдин военно-пехотный учидище 
акьалтIарна. 40-армиядин жергейра аваз взводдин командир, танкариз акси артил-
лериядин полкунин штабдин начальникдин куьмекчи яз Курскдин, гьакIни Днепр 
ва Висла вацIарилай элячIдай, Киев, Житомир, Новгород азаддай ва маса женгера 
иштиракна. Капитан Набиеван женгерин рехъ Прага шегьерда куьтягь хьана.

Фронтда къалурай кьегьалвилерай Мустафа Набиеваз Ватандин дяведин 1 ва 
2-дережайрин, Яру Гъетрен, Яру Пайдахдин, Александр Невскийдин орденар, хей-
лин медалар гана.

1946-йисуз Ватандиз хтай Мустафа Набиев хейлин йисара Кьурагь, Табасаран 
районрин ва Дербент шегьердин военный комиссарвиле кIвалахна.

Подполковник Мустафа Набиев 1998-йисуз регьметдиз фена. Адан тIвар ЦIийи 
Макьарин хуьре ва къадим Дербент шегьерда куьчейриз ганва.

                                                                                                           Хазран Кьасумов
                                                                                                   Шикилда: М. Набиев.

                  Орденрин сагьиб
Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчи Гьажимагьамед Къазимагьамедов 1920-йи-

суз Агъа СтIалдал кесиб Къазимагьамедан хизанда дидедиз хьана. 1938-йисуз ада 
хайи хуьре 7-класс, 1940-йисузни Кьасумхуьрел 10 -класс куьтягьна. 1939-йисуз 
ВЛКСМ-дин жергейриз гьахьай жегьил гададиз 1940-йисан октябрдин вацра ар-
мияда къуллугъ ийиз эвер гана. Хъсан 
кьатIунар авай, зиринг гада тир ам Азер-
байжан ССР-дин КцIар шегьерда авай 
гъвечIи составдин офицервилин коман-
дирар гьазурдай 406-учебный полкуниз 
рекье туна. 6 вацра ана кIелайдалай 
гуьгъуьниз жегьил аскер къуллугъун 
давамариз Гуржистандин Махарадзе 
шегьерда авай 121-горно-стрелковый 
полкуниз акъатна.

Дуьньядин гьалар къизгъин хьу-
нихъ галаз алакъалу яз ада къуллугъза-
вай рота Батуми шегьердиз рекье туна. 
1941-йисан февралдин вацра командо-
ваниди ам Телавидин военно-пехотный 
училищедиз рекье туна. Училище вах-
тундилай вилик ва лап хъсан къиметрал-
ди акьалтIарай ам лейтенантвилин чин 
гуниз лайихлу хьана

Ватандин ЧIехи дяве башламиш хьу-
нихъ галаз алакъалу яз жегьил офицер Къаякент районда авай 317-стрелковый диви-
зиядин 761- стрелковый полкуниз рекье туна.

1942-йисуз немсерин командованиди Кавказдал ва Сталинграддал гьужум авун 
тешкилна. Гьажимагьамед Къазимагьамедова къуллугъзавай 761-стрелковый полк 
Кеферпатан Осетиядин Беслан шегьердиз рекье туна. Ина жегьил лейтенант 9-стрел-
ковый ротадин командирвиле тайинарна, Заманкул хуьруьн сергьятда адан ротади 6 
вацра женгинин сенгерар хвена. Вирида сад хьиз женг чIугуналди, абур Орджони-
кидзе шегьердин кIанихъ душмандин хура акъвазна. Адан ротадин иштираквални 
аваз 1943-йисуз Кеферпатан Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария немсерин 
фашистрикай азад хъувуна, абуруз Дагъустандин ва Бакудин нафтIадин мяденар 
кьадай мумкинвал ганач. Гь Къазимагьамедован ротади Новоалександровск шегьер 
азад авун кьетIен вакъиа хьана. Ана кьиле фейи къати ягъунра ротадин командирдал 
залан хер хьана. Женгера къалурай викIегьвилерай ва игитвиляй адаз вахтундилай 
вилик старший лейтенантвилин чин гана. Госпиталда сагъламвал мягькемар хъувур-
далай гуьгъуьниз Къазимагьамедов Гьажимагьамед 324-стрелковый полкуниз рекье 
туна. Ада Ростов ва Таганрог шегьерар азад авунин къати женгера иштиракна. Ина 
ам капитандин чин гуниз лайихлу хьана.

1943-йисан октябрдин вацра ротадин командирди, 1-Украинский фронтдин гвар-
диядин танковый 3-армиядин жергейра аваз, Украина, Львов, Киев ва Перемышль 
шегьерар азад хъувунин, 1944-йисан июндиз душмандин Бродский группировка 
гьалкъада тунин, 17 агъзур кас фашистар есирда кьунин женгера иштиракна. ПТР-
дин ротадин командир яз ада а чIавуз кьве сеферда Советрин Союздин Игит пол-
ковник И. М. Якубовскийди регьбервал гузвай бригадада къуллугъна, гвардиядин 
танковый 91-бригададик кваз, ам Висла ва Одер вацIарилай элячIна.

Ада Польша азад хъувунин женгерани иштиракна ва адал 3-сеферда хер хьана. 
Ярославль   шегьердин   госпиталда   хер сагъар хъувурдалай гуьгъуьниз ада гвар-
дейский танковый 3-армиядин десантно-танковый ротадиз регьбервал гуз хьана. 
Женгера къалурай кьегьалвилерай ротадин командирдиз Ватандин дяведин 1-дере-
жадин орден гана. 1945-йисан майдиз чи кьушунри Берлин шегьер къачуна.

Рейхстагдин цлал дирибаш командирди ихьтин гафар кхьена: 

1945-йисан 6-майдиз Берлинда немсерин гарнизонди рей гана, лезгидин ротади, 
2-гвардейский танковый армиядин жергейра аваз, Прага шегьер немсерин фаши-
стрикай азад авуна.   Гьа  иналди ада вичин яргъалди тир женгинин рехъ акьалтIарна.

1945-йисан июлдиз Гь. Къазимагьамедов кIелун давамарун патал Тамбовдин выс-
ший офицерский школадиз рекье туна. Гуьгъуьнлай дяведин ветеранди хайи хуь-
руьн юкьван школада саки 40 йисуз муаллим-военрук яз кIвалахна, акьалтзавай не-
силдиз  аскервилинни  ватанпересвилин тербия гунин жигьетдай хуьре, районда ва 
адалайни къеце еке кIвалах тухвана.

                                                                                                            Абидин Камилов
                                                                                Шикилда: Гь. Къазимегьамедов

Дяведин йисарин къарарар
Халкьдин депутатрин Кьасумхуь-

руьн райсоветдин ва ВКП(б)-дин рай-
комдин бюродин къарар. 1942-йисан 
24-август.

Эвакуироватнавай 600 хизан кьа-
булун патал 1942-йисан 24-августдиз 
ДАССР-дин СНК-дин ва ВКП(б)-дин 
Обкомдин телеграммадин гьакъиндай.

Халкьдин депутатрин райсоветдин 
исполкомди ва ВКП(б)-дин РК-ди къа-
рар кьабулзава:

1. ДАССР-дин СНК-дин ва ВКП(б) 
телеграмма руководстводиз ва тамама-
руниз кьабулин.

2. Эвакуироватнавай хизанар ацу-
кьарин:

- 50 хизан Герейханован тIварунихъ 

галай совхозда;
- 50 хизан Хпуькъа (къванцин цIивин 

хкуддай мяденда); 
- амай 500 хизан райондин амай кол-

хозра (список гала).
3. Эвакуироватнавай хизанар Бе-

лиждин станциядал кьабулун ва кол-
хозриз агакьарун патал райисполком-
дин векилар яз Женетханов ва Гъаниев 
тайинарин.

4. Колхозрин ва хуьрерин предсе-
дателар, сифтегьан партийный орга-
низацийрин секретарар эвакуироват-
навайбур чкайрал агакьарун, абуруз 
рекье тIуьн гун ва чкайрал лазим тир 
шартIар яратмишун, абуруз сифте ну-
батда кIвалахар гун таъминариз маж-

бур ийин.
5. Райздравотдел юл. Ивановадал эва-

куироватнавайбур Белиждай чкайрал 
агакьдалди рекье авайбурун сагъламви-
лел гуьзчивал тухун таъминарун тапшур-
мишин.

6. Дагпром Асланов ва 
Фейламазов юлдашар рай-
исполкомдин ва райкомдин 
векилри истемишайла эва-
куироватнавайбур чкайрал 
агакьарун патал машинар 
гуниз мажбур ийин.

7. Эвакуироватнавайбу-
рун рекьяй райисполкомдин 
патай комиссиядин пред-
седатель Бачханов и къарар 
кьилиз акъудун гуьзчиви-
лик кутуниз ва эвакуироват-
навайбурун дуьмдуьз учет 

тухуниз мажбурин.
Вагьабов, исполкомдин председа-

тель Капитонов, ВКП(б)-дин РК-дин 
секретарь 

        Гьазурайди Хазран Кьасумов.
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Зарбаф Жафаровадин уьтквем рикI
ЦIийи Макьарин хуьре, виликан «Зардиянский» совхоздин конторадин ви-

лик, къацу тарарин юкьва лацу къванерикай эцигнавай кьакьан обелиск хкаж 
хьанва. Машгьур скульптор Гьейбат Гьейбатован проектдай устIар Исмаил Ших-
мегьамедова эцигнавай обелсикдал Зарбаф Жафаровадин шикилни алкIурнава. 
Адан кIаникай ихьтин гафар кхьенва: «Жафарова Зарбаф. 1890-1962. «Жуван 
халкь паталди вири уьмуьр гайи кьегьал дишегьлидин тIвар эбеди яз чи рикIера 
амукьда».

… 1930-йиса-
ра ЯркIи дере-
дин 50 кIвал авай 
КуркIурхуьре сиф-
тедай хуьруьн майи-
шатдин артель, гуь-
гъуьнилай «Правда» 
тIвар алаз колхоз 
тешкилна. Адан 
пре дс ед ате лвил е 
Зарбаф Жафарова 
хкяна. Адан дурумлу 
зегьмет, истемишу-
нар себеб яз дагъдин 
хуьре мектебни, складарни, конторарни, 300 къарамал гьакьдай фермаярни хьана, 
колхоздин кIвалахарни вилик фена.

Дяведилай вилик квай йисара КуркIурхуьруьн колхоздин ва адан председатель 
Зарбаф Жафаровадин тIвар вири республикадиз машгьур хьана.

Ватандин ЧIехи дяведин четин йисара З. Жафаровади регьбервал гузвай колхоз-
ди государстводин вири планар гьамиша артухни алаз тамамар авурдалай кьулухъ, 
колхозчийрин зегьметдин гьар са йикъаз 3-4 кило техил гуналди, жемят кашакай 
къутармишна.

Дяве башламишайла, КуркIурхуьряйни жегьилар фронтдиз фена. Колхозда 
кIвалахдай пешекаррин патахъай кьитвал арадал атана. Неинки «Правда» колхозда, 
гьакI амай колхозрани.

Кьасумхуьруьн райкомдин бюродин ва пленумдин член тир З. Жафаровадин те-
клифдалди 1941-йисан июлдин вацра районда колхозар патал пешекарар гьазурдай 
курсар ачухна. Анра 45 руша тракториствилин, 30 руша счетоводвилин пешеяр чирна.

Зарбаф Жафаровади дяведин йисара вич халис ватанперес инсан язни са шуму-
дра къалурнай. ИкI, душман Моздокдал кьван агакьнавай вахт тир. Райондин пар-
тийный актив кIватI 
хьанвай. Активдал 
алай месэла сад тир: 
«Ленинград» танко-
вый колоннадиз пул 
кIватIун.

- Юлдашар!, - ла-
гьана Зарбаф Жа-
фаровади вичиз хас 
тир зиреквилелди. 
– За исятда банкдиз 
фена, танкарин ко-
лоннадиз, зи хсуси 
такьатрикай 30 агъ-
зур манат гана. Ин-
гье кифтанци (хкажна, къалурда). За квез виридаз эвер гузва. Буюр, гьарда жуван 
гъиле-гъута авайди це. Гьайиф къвемир. Душман кьена кIанда.

З. Жафровадин эвер гуниз килигна гзаф юлдашри танкарин колоннадиз пул ганай.
Лагьана кIанда, виликдайни З. Жафаровади оборонадин фондуниз 50 агъузр ма-

нат пул ганвай.
Валентин Эмирован авиаэскадрилья эцигдайлани Зарбаф Жафарова ва ада регь-

бервал гузвай колхоз вилик жергейра хьана. ИкI, Зарбафа вичин хсуси 3000 манат, 
адалай чешне къачуна колхозчияр тир Пакизат Рамазановади 1500 манат, Исмаил 
Селимова, Юсуф Бабаева ва Къази Къачаева гьарда 1800 манат пул авиаэскадрилья 
эцигуниз гана.

1943-йисуз республикада фронтовикрин хизанриз куьмек гунин фондуниз техил 
кIватIунин кIвалах кьиле физвай. Зарбаф Жафаровади вичин хизандин игьтиятда 
авай техилдикай и фондуниз мартдин вацра 100 кг. къуьл ва 1944-йисан сентябрдин 
вацра 300 килограмм къуьл гана.

Са шумудра З. Жафаровади оборонадин фондуниз гуьлуьтар, бегьлеяр, кьве 
къажгъан, пуд цIийи яргъан, самовар ракъурна…

Зарбаф Жафаровадин ватанпересвилиз къимет гун яз Верховный Главнокоман-
дующий И. Сталина кьве сеферда адаз чухсагъул лугьузвай телеграммаяр рахкурна.

Дагъви уьтквем дишегьлидин яргъал йисарин гьакъисагъ зегьмет «Знак Почета» 
орден, кьве медаль гуналди, ДАССР-дин Верховный Советдин депутатвиле хкягъ-
уналди къейдна.

Зарбаф Жафарова 1962-йисуз регьметдиз фена.
                                                                                                         Хазран Кьасумов
Шикилда: З. Жафарова (эрчIи патахъай пуд лагьайди) СССР-дин ВДНХ-да.

    Ватандин ЧIехи дяведин лишанлу 
                           вакъиаяр

1941 -йисан 22-июнь - Фашистрин Германияди СССР-дал вегьена. 
1941-йисан 30-июнь - Государстводин оборонадин 

Комитет арадал гъана.
1941-йисан 8-август - Советрин Союздин авиацияди 

сифте яз Берлиндал гьужумна.
1941-йисан 5-август-16-октябрь - Одесса душманди-

кай хвена.
1941-йисан 30-сентябрь - 5-декабрь - Москвадин па-

тав душмандихъ галаз къизгъин женгер кьиле фена.
1941-йисан 16-ноябрь - Дондал алай Ростов шегьердин патарив немсерин кьу-

шунар кукIварна.
1941-йисан 6-декабрь - Калининский, РагъакIидай патан, Кьиблединни 

РагъакIидай патан фронтрин кьушунри Москва, Калинин, Елец шегьеррин кIаник 
душмандин аксина гьужум хъувуна.

1941-йисан 6-декабрь - 1942-йисан январь - Москвадин кIаник немсерин кьу-
шунар кукIварна.

1942-йисан 13-сентябрь - Сталинград душмандикай хуьз эгечIна.
1942-йисан 19-ноябрь - Сталинграддин кIаник советрин кьушунри душмандин 

аксина гьужум хъувуна.
1943-йисан 18-январь - Ленинград душмандин гьалкъадай акъудна.
1943-йисан 2-февраль - Сталинграддин мулкарал гьалкъада тунвай немсерин 

кьушунрин десте тергна.
1943-йисан 6-ноябрь - Киев душмандикай азадна.
1944-йисан 27-январь - Ленинград немсерин гьалкъадай тамамдиз акъудна.
1944-йисан 10-апрель - Одесса азадна.
1944-йисан 9-май - Севастополь азадна.
1944-йисан 31-август - советрин кьушунар Румыниядин меркез Бухарестдиз 

гьахьна.
1944-йисан 16-сентябрь - советрин кьушунар Болгариядин меркез Софиядиз 

гьахьна.
1944-йисан 22-сентябрь - Таллин азадна.
1944-йисан 13-октябрь - Рига азадна.
1944-йисан 20-октябрь - Белград азадна.
1944-йисан 26-декабрь - Будапештдин мулкарал душмандин кьушунрин са де-

сте гьалкъада туна.
1945-йисан 17-январь - Варшава азадна.
1945-йисан 25-апрель - Берлин тамамдиз гьалкъада туна.
1945-йисан 2-май - Берлин къачуна.
1945-йисан 8-май - Германия магьлуб хьунин актунал къул чIугуна.
1945-йисан 9-май - Прага азадна.
1945-йисан 24-июнь - Москвадин Яру майдандал Гъалибвилин парад кьиле тух-

вана.
1945-йисан 8-август - Советрин Союзди Япониядиз дяве малумарна.
1945-йисан 2-сентябрь - Япониядин векилри магьлуб хьунин актунал къул 

чIугуна.

Дяведин йисарин телеграммаяр, чарар
             Сталиназ телеграмма Москва. Кремль.
Играми Иосиф Виссарионович Сталиназ.
Красная Армиядин Яракьлу Къуватар артухаруниз куьмек яз за, ДАССР-дин 

Кьасумхуьруьн райондин Хтунрин хуьруьн Долоресан тIварунихъ галай колхоз-
дин председатель Сулейманов Мигьралиди, зи патай 10 000  манат пул ганва.

Къуй и за гузвай са тIимил пул чи пак тир чил немсерин бандитрикай азад аву-
нин карда Красная Армиядиз куьмек хьурай.

                                                                                          1944-йис, мартдин варз.
                              Абдулгъанидин куьмек
Агъа СтIалрин Сулейман Стальскийдин тIварунихъ галай колхоздин бухгалтер 

Шагьмирзоев Абдулгъаниди фронтовикрин хизанриз куьмекдин фондуниз кьилди 
вичин патай 230 килограмм техил, 2000 манат пул, са жунгав гана ва ада 2 фрон-
товикдин аялриз парталар гьазурна. И кардин гьакъиндай ада чIехи Сталиналай 
телеграмма къачуна.

                                                    («Колхоздин пайдах» газет. 1945-йис, январь)

                                    Фронтдай чар
Бутхуьруьн Агъасиеван тIварунихъ галай колхоздин парторганизациядин секре-

тарь Якьубова Суьлгьуьжатаз Красная Армиядин аскер Алексей Гурлиевалай чар 
хтана. Чарче кхьенва:

«Гьуьрметлу С. Якьубова! Ваз чи патай красноармейский саламар. За ва вири 
чи аскерри вуна чаз цIийи йис мубарак авунай ва посылка ракъурунай ваз ва куь 
колхозчийриз гзаф сагърай лугьузва. Куьне чи гьакъиндай къайгъу чIугвазвайди 
чаз хъсандиз чизва. Куьн сагърай».

                                                   («Колхоздин пайдах» газет. 1943-йис, январь)


