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И

мукьва
грэпплингдай дуьньядин кIвенкIвечивал патал Уфа
шегьерда кьиле фейи акъажунра
чи ватанэгьли, Фиярин хуьруьн
агьали Гьабиб Атлуевани иштиракна. Адакай 58 килограммдин заланвилин категориядай
жегьил пагьливанрин арада
дуьньядин чемпион хьанва. Чна
адаз и еке агалкьун рикIин сидкьидай мубаракзава!

1928-йисалай акъатзава
№33 (8793), арбе

КЪАЙДАСУЗВИЛЕРАЛ
ЭХИР ЭЦИГИН
17-августдиз райондин активдин нубатдин совещание, йикъан
месэлаяр раиж авуналди ва сифте
гаф рахуналди, Ахцегь муниципалитетдин кьилин заместитель
Гьажи-Омар Рамазанова ачухна ва
кьиле тухвана.
Налогар кIватIунин месэладай
ада гаф райадминистрациядин экономикадин отделдин начальникдин
заместитель Фариза Рашидовадиз
гана. Ада къейдна хьи, гъилевай
йисан 8 вацран делилралди, районда налогар кIватIунин тапшуругъар
эменнидай 82 ва чилин налогдай
80 процентдин кьилиз акъуднава,
налогринбур тушир гьакъи – 40%.
Эхиримжи гьафтеда хуьрерин
администрацийра санал 71 агъзур
манатдилай артух транспортдин
налогдин ва 315 агъзур манат страховой взносрин буржар вахканва.
Школаяр кIелунин цIийи йисаз
гьазур хьунин гьакъиндай РУО-

ДУЬНЬЯ

18-август, 2021-йис. Газет гьафтеда садра акъатзава.

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА СОВЕЩАНИЕ

Даш АЛИЕВ

12+

дин начальникдин заместитель
Сейфуллагь Назаров рахана. - Кьилинди, алай вахтунда образованидин вири идараяр кIелунин цIийи
йисаз гьазур я. Исятда чи вилик
тарификациядин сиягьар къайдадиз хкунин (26-августдалди абур
вахкана кIанда) везифа ква. Малум
тир себебрикди цIи августовский
совещание ВКС-дин къайдада республикада 20-августдиз ва районда
25-августдиз жеда. Аялриз кIвалера
тарсар гунин карда рехъ гузвай
бязи къайдасузвилерал эхир эцигун
патал сагъсуз вири аялрин документар психолого-педагогический
комиссиядал ахтармишун патал
РУО-диз гъана кIанда, - лагьана ада.
Эхирдай Гь-О. Рамазанова алатай совещанидин тапшуругъар
кьиле тухузвай гьал ахтармишна
ва чпин къуллугъдин везифайрив
къайгъусуздаказ эгечIзавай бязи
руководителризни пешекарриз
туьнбуьгь авуна.

ЦИН КЪАНАЛРАЛ МЕЛЕР

И мукьва мад къати марф къуникди Ахцегь райондин экономикадизни хуьруьн майишатдиз еке зиянар хьана. Самур дередин хуьрерин вири
кIамарай гьич мукьва йисара тахьай хьтин еке селлер-юргъвар авахьна.
Ахцегьа гьеле 5-августдин зарар бегьемдаказ ахлуд тахьанмаз дигидай цин
Мегьер хвални Гуьне хвал кьарадив ахцIана.
ТIебиатдин бедбахтвилер вахтунда ахлудна, цин къаналриз яд хъиягъунин мураддалди 17-августдиз Ахцегь райадминистрациядин гуьзчивилик
кваз Ахцегьа идарайрин къуллугъчийрин мелер тешкилна. Техникадал
михьи хъийиз жери кьван чкаяр УЖКХ-динни УОС дин къуватралди
ва амай чкаяр гъилелди туькIуьр хъувуна кIанзавай. Меслят хьайивал,
экуьнахъ сятдин ругудаз, яни гьава зегьем жедалди ва ахпа гьар сад вичин
къуллугъдин везифайрив эхгечIун патал идарайрин дестеяр кьиле чпин
руководителар ва гъилера пер-каца аваз къаналрин чIуру участокрал фена,
кардив эгечIна. Кьвед-пуд сятда гьакъисагъвилелди кIвалахунин нетижада
абуру цин къаналар саки михьи хъувуна. Техникадин кIвалах бегьем хьайидалай кьулухъ, 18-августдиз и къаналриз яд хъиядайвал я.

Къимет 10 манат

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
ОТ 01.07.2009 Г. № 43 «О ВВЕДЕНИИ
НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МО «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
В целях исполнения Постанов- в постановление администраления Правительства Республики ции МР «Ахтынский район» от
Дагестан от 27 апреля 2021 г. № 01.07.2009г. №43 «О введении
89 «О внесении изменений в По- новых систем оплаты труда раложение об оплате труда работ- ботников муниципальных учрежников государственных казенных, дений».
бюджетных и автономных образо2. Руководителям муницивательных организаций, находя- пальных казенных, бюджетных
щихся в ведении Министерства и автономных образовательных
образования и науки Республики организаций:
Дагестан», реализации Указа Пре- внести соответствующие
зидента Российской Федерации изменения в коллективные доот 07 мая 2012г. №597 «О меро- говоры, соглашения, локальные
приятиях по реализации государ- НПА, устанавливающие условия
ственной социальной политики» оплаты труда работников муниадминистрация МР «Ахтынский ципальных казенных, бюджетных
район» постановляет:
и автономных образовательных
1. Утвердить прилагаемые организаций;
изменения, которые вносятся
- уведомить работников муни-

ципальных казенных, бюджетных
и автономных образовательных
организаций об изменении условий оплаты труда, определенной
настоящим постановлением, в
установленные действующим законодательством сроки.
3. Финансовому управлению
администрации МР «Ахтынский
район» совместно с экономическим отделом районного управления образования вывести в
разрезе образовательных учреждений разницы в соответствии с
настоящим положением.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района В.А.Агасиева.
5. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Врио главы МР
«Ахтынский район»
В.А.АГАСИЕВ
***
С Положением об оплате
труда работников муниципальных казенных образовательных
организаций в МР «Ахтынский
район» можно ознакомиться на
официальном сайте муниципалитета.

СЕЧКИЯР – 2021

ПОЛИТПАРТИЙРИН КЬАДАР
АРТУХ ЖЕДА
Малум тирвал, алай йисан
17-сентябрдилай 19-сентябрдалди,
яни 3 юкъуз, чи уьлкведа политикадин метлебдин лап зурба серенжем
– сечкияр кьиле фида. Экспертри
ва политологри тестикьарзавайвал,
вилик квай сечкияр конкуренциядин рекьяй тарихда виридалайни
къизгъинбур жеда. Вучиз лагьайтIа,
Госдумада авай партийрин кьадар
кьве сеферда артух хьун мумкин я.
Депутатдин гьар са чкадал 14 касдиз
къвез кIанзава.
– Вири санал ЦИК-ди политикадин 14 партиядин сиягьар къейднава. Абур сечкийрив сечкичийрин
къулар кIватI тавуна ахъайнава.
ГьикI лагьайтIа, абурун векилар Госдумада ва я регионрин парламентра

ава. Исятда Государстводин Думадин 8-эверунин (созыв) депутатрин
сечкийра иштиракдай кандидатрин
федеральный сиягьар регистрация
авунва, – лугьузва РД-дин Общественный Палатадин регьбердин
заместитель, Россиядин Госдумадиз
ва РД-дин Халкьдин Собранидиз
депутатар хкягъунал гуьзчивал
тухудай Общественный штабдин
региондин регьбер Буниямин Мегьамедова. Вилик квай сечкийрин
кампанияда конкуренция хкаж хьун
гуьзлемишзавай шартIара Дагъустандин Общественный штабди
сечкийрал гуьзчивалунин серенжемар артухарун лазим я.
– Чи республикада Госдумадиз
депутатар хкягъун патал сесер гун

физвай гьалдал РД-дин Общественный Палатади гьазурнавай саки 4
агъзур кьван ксари гуьзчивалда.
Идалайни гъейри, сечкийрал видеогуьзчивални тухуз жеда, – къейдзава
Б.Мегьамедова. – Адан гафаралди,
цIийи созывдин Госдумадик кьудалай гзаф партияр акатда. Исятда арадал атанвай социологиядин гьалар
фикирда кьуртIа, цIийи фракциярни
пайда хьун мумкин я. Идахъ галаз
санал чаз аквазва хьи, исятда политикадин гьар са партиядин патай
кьве вишелай гзаф кандидатар
регистрация авунва. Ида гьар садаз
вичин фикирар лугьудай мумкинвилер артухарзава. Им хъсан кар я.

АГЬАЛИЙРИН ВИРИРОССИЯДИН
ПЕРЕПИСЬ ТУХУДА
Алай йисан 10-октябрдилай 31-октябрдалди Москвадин вахтуналди йикъан сят
9 далай нянин сят 21 далди гьар юкъуз
«Вирироссиядин агьалийрин переписдин
кузвай линия» кардик жеда. Телефондай федеральный сад тир 8 (800) 707-20-20-нумрадай зенг авун пулсуз я. Цинин сентябрдин
ва октябрдин варцара телевиденидин
федеральный каналра ва радиостанцийра
агьалийрин переписдин рекламадин ком-

паниядин нубатдин флайтни тухуда.
СМИ-рихъ галаз алакъа хуьн патал
Вирироссиядин агьалийрин переписдин
Медиаофис датIана кардик жеда. Strana2020.
ru адресда агьалийрин переписдиз талукь
информациядин сайт кардик ква. Ана перепись гьазурунин ва кьиле тухунин месэладай
важиблу вири делилар кIватIнава. Аудиториядихъ галаз асул вири социальный сетра
активни кIвалах кьиле тухузва.

2 чин.

ТАРИХДИН ЧИНРАЙ

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

ЗУРБА РЕГЬБЕР ТИР
Дмитрий РУССКИЙ.
(Интернетдай)

Л

азарь Каганович вичи 30 йисан девирда И.В.Сталинахъ
галаз санал кIвалахай машгьур государственный деятель тир.
Иосиф Виссарионович Сталиназ
талукь яз Кагановичан рикIел хкунар
кIелдайла, зун важиблу ихьтин фикирдал атана: Сталин хьтин касдиз ада
кIвалахда рехъ гайи бязи гъалатIриз
килигна къимет гун дуьз туш. Уьлкведин хушбахт гележег патал акьван еке
крар авур зурба касдиз анжах ам себеб
яз арадал атай агалкьунрай къимет
гана кIанда.
Сталинан девирдиз талукь яз
са сеферда Кагановича ихьтин гафар лагьанай: «Вад лагьай колонна
гьакъикъатдани авайди тир. Эгер
чна ам тергначиртIа, чавай Ватандин
ЧIехи дяведа гъалибвал къачуз жедачир. Акси яз немсери чи кьушунар
кукIвардай. Ида Россия татаринни
монголрин зулумдин вахтунда хьиз,
са шумуд эсердин кьулухъ гадардай.

шумуд ягъун галукьна эхир!
Эхиримжи вахтара гагь-гагь телевиденидин бязи передачайриз
Сталинан гъалатIар мукьуфдивди
веревирдзавай «экспертриз» теклифзава. Прокатдиз адан гъалатIриз
талукьарнавай фильмаяр ва сериалар
акъатзава. Кухняйра ацукьнавай бязи
кIамашарни адан гъалатIрикай рахазва. Ихьтин крарал разивал ийиз жедани? Эсиллагь ваъ. ГьикI лагьайтIа,
зурба алакьунар авай инсанрикай
гъалатIриз килигна ваъ, агалкьунриз
килигна рахадай адет ава. Юлдаш
Сталин вири спортсменрилай-чемпионрилай винедай я. Ада рингда
ваъ, политикадани международный
алакъайра лап еке агалкьунар къазанмишна. Адан чалишмишвилералди
дуьньяда гьахълувал артух хьана ва
ада чи уьлкведин кесер лугьуз тежедай кьван виниз хкажна. И.В.Сталина
вичин вири уьмуьрда жергедин инсанрин итижар патал агалкьунралди
женг чIугуна. Амма куьне телевизор
кутуртIа, квез анай ада ахъаяй тIимил
кьван гъалатIрикай суьгьбетар ван
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КЪАЛП ПУЛ ЖАГЪАЙ
ДУЬШУЬШАР ХЬАНВА

лай йисан сифте
паюна Дагъустанда
къалп пулар жагъай
19 дуьшуьш хьанва. Алатай
йисан талукь тир вахтунив
гекъигайла, абурун кьадар
чина садан тIимил я. Къалп
пуларин арада 5 агъзур манатдин 14 чар авай. РФ-дин
Банкдин РД-да авай Отделенидин Управляющий Мурад
Идрисова гьакъикъи ва къалп
пулар сад-садакай гьикI чара
ийидатIа суьгьбетна. Адан
гафарал асаслу яз, пулдин
гьакъикъивал тестикьарзавай

3 далай виниз тафаватлувилин
лишанар ахтармишна кIанда.
Абурук водяной знак, хуьдай
еб, пул юзур авурла адан ранг
дегиш хьун ва масабур акатзава. М.Идрисова алава хъувурвал, эгер куьн квев гвай пулунин гьакъикъивилел шаклу яз
хьайитIа, гьич садрани къачунвай шейэрай ам гумир. И
кардай куьн гьатта уголовный
жавабдарвилиз чIугун мумкин
я. Пулунин гьакъикъивал къалурзавай лишанрикай ва абур
ахтармишдай жуьрейрикай
алава делилар смартфонар

патал тир «Россиядин Банкдин
банкнотаяр» приложенидин
куьмекдалди жагъуриз жеда.

РИЧIАДИЗ АТЛУЙРИН СИЯГЬАТ

С

а кьадар вахт идалай вилик Кьиблепатан Дагъустанда сифте яз «ЧIехи бубайрин рехъ. РичIадин игитрин югъ»
тIвар алаз атлуйрин сиягьат кьиле фена. Ам яргъал 1239-йисуз РичIа хуьруьн патав кьиле фейи
ягъунар рикIел хкун яз тешкилна. Къейдин, а
ягъунрин вахтунда чкадин аскеррин гъвечIи
десте чпин кьадар са шумуд сеферда гзаф тир
монголрин кьушунрин гьужумрин хура саки
вацран вахтунда игитвилелди акъвазна. Милли
парталар алай атлуйри чпин сиягьат Кьурагь
райондин Гелхенрин хуьрелай башламишна.
Ахпа Кьурагь райондик акатзавай Усугърин ва
Хвережрин хуьрерай яна Агъул райондин РичIа
хуьруьз фена. И серенжемди виликан вахтара
Кьиблепатан Дагъустандин халкьарин арада

аваз хьайи садвал лишанламишзава ва ада чаз
исятдани сад хьуниз, халкьарин арадин дуствилин рафтарвилер хуьниз эверзава.
Атлу сиягьатдин тешкилатчияр лезгийрин
милли Федеральный культурадин автономия
(ФЛНК) ва Москва шегьерда кардик квай агъулрин община я. Абуру кьил кутур кардин тереф
Агъул райондин администрацияди ва Кьурагь
райондин векилри хвена. И проектдин тереф
хуьналди адан иштиракчияр цIахуррин милли
культурадин автономия (Москва шегьер) ва
табасаранрин региональный НКА (РД) хьана.
Сиягьатдин эхирдай Агъул райондин ва РичIа
хуьруьн администрацийрин векилри атлуйрин
десте хушвилелди ва шад гьалара къаршиламишна.

ХЕЙЛИН АЗАРЛУЯР
КЕЧМИШ ХЬАНВА

Г

Инсанар и кардин гъавурда туна
кIанда. Ихьтин муракаб гьалара инсандин къилихни дегиш хьун мумкин
я. Сталинахъ гъалатIарни авай. Малум тирвал, гьар са карда важиблуди
эхиримжи нетижа я. Кьилинди ам я
хьи, чи уьлкве 1941-1945-йисарин инсафсуз дяведа гъалиб хьана. Сталина
чаз ахьтин ирс туна хьи, дуьньядин
дережада чи уьлкведин кесерлувал
аквадай гьалда хкаж хьана.
Дяведин йисара чи уьлкведин
экономикадиз ва халкьдин майишатдиз лап еке зарарар хьайиди сир
туш. Амма чи Ватан И.В.Сталинан
регьбердик кваз са куьруь вахтунда
дяведилай гуьгъуьнин девирдин
вири четинвилерай лайихлувилелди
экъечIна. Ам женгинин кьудратлувилин рекьяй США-дихъ галаз барабар
уьлкведиз элкъвена».
Чна винидихъ къейд авурвал, Сталинакай адан гъалатIриз ваъ, анжах
агалкьунриз килигна рахаз жеда. И
гафарин гъавурда хъсандиз акьадайвал чна спортдай са мисал гъин. Куь
фикирдиз Олимпиададин финалдиз
экъечIнавай алакьунар авай чи боксер
гъваш. И нетижадив агакьдалди ада
вичин къаршидиз атайбурун винел
инанмишвилелди гъалибвилер къачуна ва дуьньядин са шумуд рекорд
эцигна. Ингье финалдин къугъуна
боксерри сифтедай женг барабардаказ
тухузва. Адан къаршидиз экъечIнавай
спортсмен са раундда виликни акатзава. Амма эхирдай чи боксерди вири
къуватар кIватIзава ва ам нокаутдалди инанмишвилелди гъалиб жезва.
Ам тарихда лап хъсан спортсмендиз
элкъвезва. Гуьгъуьнай, арадай са
шумуд йисар фейила, массовый информациядин такьатра адакай гзаф
писдиз рахаз эгечIзава. Са раундда
ам магълуб хьана ва адахъ рингдал
экъечIнавай муькуь спортсмендин са

жеда. И вахтундани таб-гьилледиз
рехъ ачухда. Сталинакай рахадайла
чна сифте нубатда адан агалкьунрикай лагьана кIанда, анжах ахпа нукьсанрикай. Сталинни чун вири хьиз
инсан тир. Малум тирвал, инсанриз
гъалатIар хьун хас я.
Сталинан къамат чIуру патахъай
къалурунихъ галаз санал СМИ-ра
лайихсуз инсанар виниз хкажзавай дуьшуьшарни ава. Къачун чна
М.Горбачев. Ада СССР чукIурунал ва
инсанрин кьилел гзаф бедбахтвилер
гъана. Амма вичин уьмуьрдин юлдаш
Раисадихъ галаз рафтарвалдайла, ам
гуя гзаф назик тир лугьуз, гила бязи
СМИ-ри тарифарзава. Вучиз ятIани,
ам пис патахъай къалурзавай фильмаярни сериаларни гьазурзавач. Исятда
ихьтин са кар адетдиз элкъвенва. Пис
инсанрин къилихрин хъсан терефар
виридаз раижзава. Лайихлу инсанрин
лагьайтIа, кIандатIа абур гьакъикъибур ва я къундармаяр хьурай, нукьсанар винел акьулдзава.
И.В.Сталина са вахтунда лагьанай:
«Зи сурал гзаф зирзибилар вегьида,
амма тарихдин гарари абур гьарнихъ
чукIур хъийида». Гьамиша рикIел
хуьх, Сталин лап зурба лайихлувилер
авай кас тир. Ада виликан СССРдин халкьар патал авур кьван хъсан
крарин сан-гьисаб лап гзаф я. Абур
ада кIвалахда рехъ гайи гъалатIрилай
агъзур сеферда винеда ава. Къе чпи
И.В.Сталин критика ийизвай, анжах
чпин къулайвиликайни жибиндикай
фикирзавай, ксари ада уьлкве патал
авунвай хъсан крарин вишяй са пай
хьайитIани авунвайди туш. Эгер
намуслу инсанар тиртIа, абуру Сталиназ акси яз са гафни лугьудачир.
Амма аквадай гьаларай абуру чпин
намус яхтайрихъни зурба кIвалерихъ
дегишнава…

ъилевай йисан 17-августдин делилралди,
Дагъустанда чпик
коронавирус акатна кьейи
азарлу ксарин кьадар 2016 дав
агакьнава. Анжах са и юкъуз
чи республикада чпик хаталу
инфекция квай 198 кас малум

Д

хьанва, 25 кечмиш хьанва.
Пандемия эгечIайдалай инихъ
чи республикада вири саналди 45116 кас азарлу хьанва,
абурукай 40266 тамамвилелди сагъ хъхьанва. Эхиримжи йикъарин делилралди,
Дагъустанда чпин хушуналди

коронавирусдиз акси рапар
язавайбурун кьадар хейлин
артух я.

8 МИЛЛИОН МАНАТ ПУЛ
ЧУЬНУЬХНА

агъустандин прокуратурадин пресскъуллугъди хабар гайивал, республикада хсуси карчийриз кредитар
пайзавайди я лугьуз банкдин пулдин такьатар
чуьнуьхуниз рехъ ганва. Кьиле тухвай ахтармишунри къалурайвал, 2019-2020-йисара банкдин
къуллугъчийри тешкилатдин гендиректордихъ
ва маса ксарихъ галаз чIал сад авуналди,

гъвечIи бизнес вилик тухун патал кредитрин
программадай карчияр патал тапан кредитный
икьрарар кутIунна. Ахпа тахсиркарвилин дестедин иштиракчийри къачунвай 8,3 миллион
манатдилай артух пулдин такьатар чуьнуьхна.
РФ-дин УК-дин «Мошенничество» статьядай
уголовный дело къарагъарнава.

КЕФИ ХАЙИ КАСДИЗ ГЬИКI
ЖАВАБ ГУДА?

ЧИ КОРР.

И жигьетдай урусрин машгьур писатель-сатирик, драматург ва актёр Михаил Задорнова (1948-2017) акьуллу меслят
къалурзава.
Якъин, гьар са касди вичин
уьмуьрда садра хьайитIани
гьахьтин рикIиз дакIан жедай
гьиссер синемишна. Писателдин кьатIунрай, инсандин
къанажагъ, яни интеллект

адан рахунрин кIеви ванцихъ
галаз дуьм-дуьз кьазва. ИкI,
инсан гьикьван кIеви ван алаз
рахазватIа, гьакьван адан къанажагъ зайиф я. Сатирикди
инанмишвилелди къейдзавайвал, кефиник хкIунриз
гьич гьа тегьерда жаваб хгана
кIандач. Адан камаллу келима:
«Эгер вал гьахъ-нагьахъ кицI
элуькьзавайла, адаз жаваб яз
вун, кьуд кIвачел акъвазна,
элуькьдач кьван? ».
Са патахъай, дугъриданни,
М.Задорнов гьахъ я. Муькуь
патахъай, бес масада гьакIа
жуван кефиник-намусдик
хкIун гьикI кьабулда? Кисна
яб гуз акъваздани? Ваъ, виридалайни хъсанди – эвелимжи
нубатда, сабур хвена, «Вучиз
ам зи кефиник хкIаз алахъзава?» лагьана, жува-жуваз суал
це. Гьадаз жаваб гайидалай
кьулухъ ихьтин дуьшуьшда

вуна вун гьикI тухун лазим
ятIа чир жеда. Ви рафтарвал
(реакция) бейкефарзавай касди герек гьич гуьзет тийизвай
къайдадинди жен. Ам вич
кIеве тун патал гьадан къалмакъал квай гафариз жаваб яз
секиндиз лагь: «Исятда вуна
заз вучиз ихьтин гафар лугьузва?». Якъин, адан рахунрин
жуьре, рафтарвал дегиш жеда:
я ам вич бинесуз туьнт хьайидан гъавурда акьуна хьиз,
багъишламишвал къахчуз,
баянар гуз эгечIда, я, эгер
адаз маса себеб-делил авачтIа,
куь къалмакъал туьхуьда, ва
ам вич инсанрин вилик ахмакь чкадал аватда. Инанмиш
хьухь, къапарай акъатнавай
инсан вичин чкадал ацукьардай им виридалайни асант ва
хъсан суал я.

3 чин.

ПIИРЕН ТУТУН ТАР

Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ

ПIирерал, шейхерал, зияратрал гьалтайла къадим Ахцегьар лап девлетлу чкайрикай сад я. Исятда парабуруз чидач жеди, дегь заманада куьгьне Ахцагьар Къуза пата КIелез хивин этегдик кваз,
Гуьне пад вири сурарини магьсулар цадай никIери кьунвай. Дережалу, пак ксарин сурарал халкьди,
кьетIен гьуьрмет авунин лишан яз, гуьмбетар эцигиз, абур пакдиз хуьзвай, пIирериз элкъвезвай.
ХХ асирдин сифте кьилералди халкьди хуьз, а чкаяр зияратар хьиз амай. Гуьгъуьнай, диндихъ далу
элкъуьрай советрин девирда, рекьер-хулар, цIийи дараматар туькIуьриз, пак чкаяр кваз кьунач,
гьайиф хьи, парабур квахьна. ЯтIани къе Ахцегьа къадав агакьна гьеле чаз чизвай пIирер ама
(чин тийизвайбур мадни гзаф я): Мурад бубадин, Мир Мегьамед бубадин, Молла Мегьамед бубадин,
Нехет бубадин, Ширин бубадин, Молла Эглер бубадин, ирид абрекдин, Абу Муслиман вах Кюмюль
Мемунатан, Биренбеган, Миминан, шейх Гьажи Гьуьсейн эфендидин, шейх Шефи бубадин, шейх
Шурулагьан, Гьажи Абдулкъадиран, Мирзе Алидин, Гьажи Кишмиш бубадин, Муьруьд Мегьамед
бубадин, Гьазур дидедин, Нур бубадин пIирер … Камаллу агъсакъалри лугьурвал, абур (Аллагьдин
рагьметдик кваз хьуй чеб!) чи берекат, чун саламатдиз хуьзвай дестекар я, гьавиляй абур чнани
жезмай кьван хвена, гьуьрмет авуна кIанда.

А

хцагьа Къуьлуьйринни Пелтуьйрин магьлейрин сергьятдал са гъвечIи дар куьче-пыры
ала. ПIирен тутун куьгьне тар авайвиляй
адаз «Турту таран пыры» лугьузва. ПIирен тар анив
рагьметлу Зиядин Сулейманован кIвалерин цлан
дибдай экъечIнава, дуьз лагьайтIа, чка авачирвиляй
гьа тарцин дибдив игисна, гуьгъуьнай эцигнавайди
я иесийри чпин кьве мертебадин кьакьан кIвалер.
Пара тIаратIар куьрсарнава адак зияратчийри. (Баян
яз къейдин: «тIаратI» гаф, чи фикирдалди, «шапIашапIатI» чешнедин тегьерда атI суффикс акал хьана,
«тар» гафуникай ибарат я. Гьадахъ галаз алакъалу яз
«тIаратI», «тарак куьрснавайди», «пайдах» манайрани
ишлемишзава. Алпанвияр дяведиз фин къалурзавай
куьгьне шикилрани чаз кIарасдик кутунвай гьахьтин
тIаратIар – пайдахар аквазва.) Кьве патахъайни кьве
мертебадин кьакьан кIвалерин арада гьатна, вичин
гужлу тандиз гьатта гатузни рагъ таквазвай и тутун
тар, цлар хана, азадвилихъ ялзавай гужлу дустагъдиз
ухшар я.

Лишанлу и тарцихъ виш йисарин кьетIен тарих,
кьисмет хьун лазим тирди рикIи гьиссзавай чна гьанив
гвай кIвалин ракIар гатана. Иесиди, вичин яшар 60
йисалай алатнавай къумрал якIарин зирек итим Зиядин
Сулейманова (I935-2006, фяле), хуш рафтарвилелди
чун вичин тавханадиз кьабулзава. Мугьман хьунин
себеб лагьана, чун суьгьбетдив эгечIзава.
-Зиядин халу, и тутун тарцикай квез вуч чида ва
ада куь кIвалин хандакIриз, цларин мягькемвилиз
таъсирзавачни?
-Рагьметлу бубайривай ван хьана, рикIел аламайвал,
им вичиз пара еке дережа авай пIирен чIулав тутун тар
я. Бязибуру адаз «Шарвилидин чIутIан тар» (чIут-чуд,
яни кIуьд гьавадин мягькем минара-къеле) лугьузни
ван хьана. I900-йисуз чи чIехи буба Гьейбета Шалиев
Мегьамдалидивай маса къахчур и чилел гьа и тутун тарцин дибдивай кIвалин цал эцигна. Таран дерин, гужлу
чIварахар 50-55 метрдин яргъа, гьатта вацIун кьеряйни
кваз малум ятIани, абуру, аламатдин кар я, чаз гьич са
къуншидизни хасаратвал ганвач. Адан кьакьан кукIвай
анжах са сеферда аял аватна ва вичихъни гьич са шейни
хьанач. Куьрелди, ихьтин суваб тар игисна чи кIвалин
патав хьуналди зун пара шад я. И пIир алай чкани гьамиша михьиз хуьз чун алахъзава. Дяведин дар йисара
а тарци чун, аялар, кашай акъудна лагьайтIани жеда.
-И тара майваяр хкизмани?
-Эхь, гьелбетда, лап булдалди. Жегьре-чIулав
тавдин пара ширин, тIуб хьтин, еке тутар гъида гьар
йисуз. Эхиримжи йисара абурал нуькIвер, лифер пара
алтIушзава, дагъдин никIера магьсулар хцазмач эхир.
-Ам пIир тирди квез гьинай чида? ТахьайтIа, иник
са михьи инсандин сур квани?
-Ваъ, сур квач. Амма рекьяй къвез-хъфизвай саки
вири жемятди адахъ элкъвена дуьа кIелзава, садакьадин
пул эцигзава, тIаратI кутазва, адан тандиз михер язава.
Ара-бир йифен бередани, сухан тIал къати хьайила,
атана, тук-тук ийиз, таран тандиз инсанри михер язавай
ванер къведа. Дугъриданни, им вичел еке незир алай
пIир я. Фикира садра, исятда авайдалай хейлин пара
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калер, яцар хуьзвай вилик девирда лап сада рекьин
къерехдив тутун са жалгъа (къелем) цанайтIани, малари ам тадачир эхир. Ам, якъин, Аллагь-Тааладин,
тIебиатдин кьетIен къуватри хуьзва.
-ПIирен тар я лугьуз, куьне адан кьуру, ханвай
хилерни кузвач ман?
-Ваъ, гьелбетда, гьич кьисметни тахьуй. Тар кьуру хьуникди пIире вичин паквал квадарзавач кьван.
Вичин заланвиликди адан са шумуд пад – чхел хана
галатнавайди я, амма абур кун патал гьич садан гъилни физвач. Дяведин вахтунда чи къуншидал яшамиш
хьайи Атакиши лугьур са кесиб нехирбанди хъуьтIуьз,
а тарцикай кьуру са кIарас тухвана, вичин къула канай
лугьуда. Гьа йисуз адавай садан кал, рагалай аватна,
кьена. И тарцик кягъай парабуруз зиянар хьанвай
гьахьтин дуьшуьшар малум я. Зун саки 20 йисуз Грозный, Баку шегьерра нафтIадин мяденрал, ахпа Хине
буругъчивиле кIвалахай фяле яз, заз са артух дерин
ихтилатар чидач, и пIирен тарцин тарих куьне Шалиев
Шалидивай хабар яхъ,- меслятда ада чаз.
-Тутун таран пIирекай заз зи баде Разиядивай ва
адазни вичин къари Дерышавай суьгьбетар пара ван
хьана чида,- ихтилатна 72 йис яшдилай алатнавай Шали
бубади (I932-2007, багъманчи) 2004-йисан июлдиз. –
Тахминан 250 йис идалай вилик, гьинихъай ятIани
чидач, атана акъатай са дугъри девриш кас гатун зегьем
макъамда, Ахцагь дагъларай яна, Шеки патахъ хъфизваз хьана. Яргъал рекьи гьелекнавай ада са геренда
Ахцагьа, вацIун къерехдив гвай куьгьне чIутIан дибдив
ацукьна, ял яда. «Пагь, хупI туширни инал, дадмишна,
гьарарат рекьидай са ширин майва алайтIа!»- пелекай
гьек, шткана хьиз, рикIяй ният акъатда адан. Тажубдин
кар я: гьа гьекьед стIал аватай чкадал тутун къелем
пайда жеда. Гьанлай Шекидив агакьдалди дуьз 7
чкадал ял яна лугьуда ада ва гьа 7 чкадални сад-садан
къаншарда, садаз-сад аквадайвал, чIулав тутун зурба
тарар экъечIна. Абурукай иридакайни, инсанрал алай
тIал-квал алудиз, абуруз вафалудаказ къуллугъзавай
пIирен тутун тарар хьана. Гьакъикъатдани, пак ксар
дуьньядал вири инсаният патал халкьнава. Чи пIирен
тарци иллаки маман самар, сухван тIал алай азарлуйриз хъсандиз куьмекзава. Месела, сухван тIал авай
касди, фена, вичин михьи ниятдалди пудра «Къулгьу»
дуьа кIелиз-кIелиз, вичел алай са парталдай а тараз са
гъвечIи мих янамазди, адаз регьят жеда.
-Яраб а пак касдин тIвар вуж тиртIа?
-И мукьвалди а рагьметлудан тIвар, гьелбетда, чаз
гьич садазни чидачир. Анжах I96I-йисуз (чун иниз
тутун таран патав гвай куьгьне кIвалерай 60 лагьай
йисуз эхкъечIайди я. Исятда а чи сан-суракь авачир
кьван куьгьне кIвалера чи дашан хва Рамиз ава.) гьа и
кIвалер эцигунин мел авай макъамда, хъсандиз рикIел
алама, регъуьхъбан Гьажидин паб Серми бирдан чIур
хьана, гакъалдна. Гьа береда а дишегьли, вич-вичел
алачиз, яшлу итимдин ванцелди рахана. «Адаз самар
атанвайди я, кьентIур вахар»,- лагьана, зи рагьметлу
дидеди, адан тIуб кьуна хьиз, «Вун вуж я, чан буба?»
- хабар кьунай. «Зун пIирен тарцин сагьиб Нур буба я.
Зи изин авачиз, адан куьлгедикай хкечIна хъфей куьн
25 йисуз ирели жедач», - лагьана Нур бубадин пак
руьгьди. Гьада лагьайвал, дугъриданни, гьакI хьунни
авуна, валлагь. Гьа чIавалай кьулухъ за гьар гьафтедин
жуьмя юкъуз а пIирел физ, рагьметлу Нур бубадин
руьгьдиз жуваз чидай са дуьа бахшзава, хата-гунагь
хьанатIа, Аллагьдин хатурдай гъил къахчун тIалабзава.
Аял чIавалай заз чидайвал, а тар исятда авайдалай дуьз
4-5 сеферда гьяркьуь ва еке тир.
ПIирен тутун таран гьакъиндай заз итижлу са
маса ихтилатни чида,- гьевеслудаказ давамарна ада
вичин суьгьбет. - I9I6-йисуз вичин кесиб хизан хуьн
патал къазанмишиз Баку шегьердиз фенвай чи къунши
Къардашев Къардаш (и ихтилат заз гьадан вичин сивяй
ван хьайиди я) ана чайханада ацукьнавай.
-Вун гьинай я?- атана, патав ацукьна, хабар кьуналда адавай са кьуьзуь эрмениди.
-Ахцагьай.
-Лап хъсан. Ана куь хуьруьн Къуза патан са къуртак,
Самбур вацIун а патал хьиз, тутун пIирен зурба тар
алайди тир. Ам амани?
-Ама.
-Чи ата-бубаяр виликрай Ахцагьа яшамиш хьайибур я. Гила са виш йис кьван я чи тухумдиз аниз хъфин
кьисмет тахьана. Чаз чи камаллу агъсакъалрин патай
гьамиша гьа эфзели (артух) таран веси авайди я. Килиг
гьа, а пак тарахъ хъсандиз гелкъуьгъ, адаз гьич хасаратвал гуз тахьуй. Ахцагьа аваз, йиса адан 3 тут тIуьн
тавун гунагь я, дадмишун-суваб,- лагьана ва, Ахцагьиз
хъфейла, гьа тарцин патав кесибриз паюн патал ада
садакьадин пулни ганай.

СПОРТ

ДАГЪУСТАНВИЙРИН
ПАЙНИ КВА

Япониядин меркезда 23-июлдилай 8-августдалди кьиле фейи
олимпиададин къугъунрин нетижада Россиядин спортсменри
спортдин са шумуд жуьредай 71 медаль къазанмишна.

Г

ат у н о л и м п и а д а д и н
къугъунар шад гьалара
акьалтIаруниз талукь яз
Токиода кьиле фейи мярекатда
Россиядин хкягъай командадин
– Россиядин олимпийский комитетдин – пайдах Абдулрашид
Садулаева кьуна. РикIел хкин,
А.Садулаева 2016-йисуз Рио-деЖанейрода кьиле фейи олимпиададин къугъунрани кьуршахар
кьунай къизилдин медаль къазанмишнай.

33), кьвед лагьай чка – Китайди
(38-32-18), пуд лагьай чка – Японияди (27-14-17), кьуд лагьай чка
– Великобританияди (22-21-22).
Медалар къазанмишай вири
россиявийриз уьлкведин Президент Владимир Путина спортдин
рекьяй чIехи агалкьунар мубаракна. 10-августдиз Дагъустандин
Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликова Махачкъаладин аэропортуна олимпиададин къугъунра кIвенкIвечи

Россиядин хкягъай командадиз хьайи 71 медалдикай 6
медаль дагъустанви спортсменри къазанмишна: Абдулрашид
Садулаева – къизилдин, Альберт
Батыргъазиева – къизилдин, Завур Угуева – къизилдин, Муслим
Гьажимегьамедова – гимишдин,
Зенфира Мегьамедалиевади –
кишпирдин, Гьажимурад Рашидова – кишпирдин.
Медалрин жигьетдай Россия
5-чкадал (20-28-23) ала. Сад лагьай чка США-ди кьуна (39-71-

чкаяр кьур спортсменар кьабулна.
Ахпа ада олимпиадада къизилдин,
гимишдин ва кишпирдин медалар
къачур дагъустанви пагьливанар
кьилди-кьилди тебрикна (шикилда).
Къейдин, и Олимпиада Японияда 2020-йисуз кьиле фин лазим тир. Амма, коронавирусдин
тIугъвал себеб яз, акъвазарнай.
Гьавиляй адаз «Олимпиада –
2020» лугьузва. Нубатдин «Олимпиада – 2024» гила 3 йисалай
Парижда тешкилдайвал я.

ЖЕГЬИЛ ХИЗАНРИЗ
КУЬМЕК ЯЗ…
Чи уьлкведа аялар авай хизанрин тереф хуьнин рекьяй госпрограмма кардик кваз 14 йис я.
И вахтунда чина саки 336 агъзур
хизанди дидевилин капиталдин
сертификатар къачуна. Абурукай
16 агъзур сертификат алай йисуз
ганва. Аялар авай хизанриз дидевилин капитал гун «Демография»
милли проектдин сергьятра аваз
агьалийриз Гьукуматдин патай

артухарзава.
2020-йисан 15-апрелдилай
инихъ дидевилин капитал проактивный къайдада туькIуьрзава. Инал
вичикай суьгьбет физвай пул ихьтин
рекьериз харж ийиз жеда: яшайишдин шартIар хъсанаруниз, аялар
патал образованидин къуллугъриз,
дидедин гележегдин пенсия арадал
гъуниз, набут аялар обществода

куьмекунин серенжем я. Сифтедай
ам кьвед лагьай аял хьайи хизанриз
гузвай. 2020-йисалай эгечIна чпиз
сифте аял хьанвай хизанризни дидевилин капитал гузва. 2020-йисан
1-январдилай кьулухъ сифте аял
хьанвай хизанриз гузвай дидевилин
капиталдин кьадарди 483 агъзур
манат тешкилзава. Эгер ихьтин хизанда кьвед лагьай аялни хьанватIа,
пулдин кьадар 155 агъзур манатдин

яшайишдин адаптация ва интеграция авун патал къуллугърин ва
товаррин гьакъи яз гуниз. Чпе кьвед
лагьай аял 2018-йисан 1-январдилай
кьулухъ хьанвай (хвавиле кьабулнавай) кесиб хизанриз гьар вацра
гьакъи гун, дидевилин капиталдин
сертификат къачун патал арза ПФРдин сайтда «Гражданиндин хсуси
кабинетдай» ва я госкъуллугърин
Сад тир порталдай вугуз жеда.

БАРКАЛЛА!

ИСКУССТВО

МИЛЛИ КУЛЬТУРАДИН
ИРС ХУЬЗВА
Рашид МУРСАЛОВ
«Чепер Дагълар» тIвар алай Шагьбановрин хизандин ансамбль, лезги культурадин ирс хуьзвай умудлу
чешме, къе вири республикада машгьур я. И ансамбль
яргъал тир 1984-йисуз Варид Шагьбанова арадал гъана. Адак вири саналди 10 кас ква. Ансамблди датIана
райондин килигунра, конкурсра ва фестивалра иштиракзава. 1993-йисуз и коллектив Мегьарамдхуьре кьиле
фейи хизанрин ансамблрин зонадин килигуна гъалиб
хьана. Чи райондин халкьдин музалатрин «Кард» тIвар
алай аялрин ансамблдик квай Асланжи Шагьбановакай
2006-йисан апрелдин вацра Ростов шегьерда кьиле
фейи Россиядин милли музыкадин инструментрин
ансамблрин Вирироссиядин сад лагьай фестивалдин
лауреат хьана. 2013-йисуз Шагьбановрин хизанди
Президентдин гран-при РД къачуна. 2017-йисуз Назлу
Шагьбановадикай «Лезги сес» тIвар алай республикадин конкурсдин 1-дережадин лауреат хьана.
Ансамблдин тешкилатчи, гьевескар хъсан музыкант

Варид Шагьбанова 1989-йисалай инихъ Чеперин хуьруьн культурадин КIвалин директорвиле кIвалахзава.
2016-йисуз инин къвалав хуьруьн культурадин ва
тарихдин музей ахъайна. Ана ругуд вишелай виниз экспонатар ава. Ансамблдин рикI Варидан хва Асланжи я.
Ада 2015-йисуз Махачкъаладин музучилище куьтягьна.
Ахпа ам Кеферпатан Кавказдин искусствойрин институтдик экечIна. Ина кIелзавай вахтунда ада «Тарни,
фортепианони ругуд симинин гитара патал» сборник
чапдиз гьазурна. Идалайни гъейри, и жегьилди Дагъустандин Халкьдин музалатрин госоркестрда, госгимназиядин музыкадинни хореографиядин отделенида
кIвалахзавай.
Шагьбановрин хизандин членри устадвилелди
халкьдин музалатар – чIагъан, далдам ва саз язава.
И карда жегьил ашукь Асланжи ва вичин 11 йис тир
Тарлан иллаки тафаватлу жезва. Хизандин и коллективди датIана «Дагъустандин хизан» республикадин
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фестивалра ва культурадинни яратмишунин хейлин
маса проектра иштиракзава. Хизандин и яратмишунин союздиз виридалайни важиблуди абурун гьар са
экъечIуна аялри иштирак авун я. Чпик яратмишдай
гьевес квай хизанра аялар халкьдин лап хъсан адетрин
бинедаллаз тербияламиш жезва.

Асланжи райондин ва республикадин майданра хъсан общественник хьизни малум я.
ИкI, и мукьвара «Дуствилин кIвал» ГБУ РД-дин
милли музалатрин лабораториядин пешекар
М.Бинетова инин музыкант-педагог Асланжи
Шагьбановахъ галаз санал набут аялар юкъуз
жедай КIвале «Халкьдин симинин музалатар
ва Кавказдин далдам» темадай семинар кьиле тухвана. Ина аялриз симинин музалатрал
тамамарай нумрайрикай ибарат тир концерт
къалурна. И мярекатдин эхирдай начагъ аялриз
пишкешарни гана.
Эхиримжи йисара Асланжи милли культурадин ирс хуьнин, музыкадин искусство вилик
тухунин месэлайрални рикIивай машгъул я.
Кьилди къачуртIа, ГГИМХО-дин халкьдин музалатрин
отделдин муаллим А.В.Шагьбанован регьбервилик кваз
«Тар патал алай аямдин чи ва къеце патан уьлквейрин
композиторрин концертдин пьесайрин приложенийрин» сборник гьазурнава.
Ихьтин лазим ктабар гзаф кьит я. И ктабдик чпихъ
гьар жуьре дережайрин гьазурвал авай музыкантар патал эсерар кутунва. Мисал яз, ина гьатнавай сифте пуд
эсер музшколайрин ученикривайни тамамариз жеда.
Эхиримжи пуд эсер техникадин жигьетдай лап четинбур я. И сборникдин асул метлеблувиликай сад яз тар
язавай музыкантрин репертуар девлетлу авун къалуриз
жеда. Шаксуз, ада жегьил музыкантриз чпин устадвал
хкаждай мумкинвал гузва. И гъвечIи ктаб музшколаяр,
вузрин ва колледжрин муаллимар, гьакIни концертар
гузвай музыкантар патал надир пишкеш я. Умудлу я,
ам гьам жегьил музыкантар ва гьамни концертар гузвай
артистар патал итижлуди жеда.

КIВАЛАХАЛ ТЕКЛИФЗАВА

Министерство информации и
печати Республики Дагестан напоминает о приёме заявок на участие
в республиканском конкурсе на
лучший антитеррористический
контент.
Принять участие в конкурсе могут электронные, печатные средства
массовой информации, сетевые издания РД, рекламные агентства и другие. Конкурсная работа должна быть
выполнена в виде документального
фильма, теле или радио передачи,
публикации, размещённых в социальных медиа, публикация в печатном или сетевом виде.
Заявки можно направить по
адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а. Копии материалов направляются на электронный адрес
konkurs@mininformrd.ru
С подробной информацией вы
можете ознакомиться на официальном сайте МР «Ахтынский район».

ЦIийи дуьнья

Гьемдуллагь БАБАЕВ,
РД-дин культурадин лайихлу работник, зегьметдин ветеран

«Ахцегь район» МО-да авай ГКУ РД ЦЗН-ди бейкарбуруз
«Краснодаргазстрой» АО карханадиз кIвалахал теклифзава. Ана
агъадихъ галай пешейрай кIвалахиз жеда: бетонщик (вацран
мажиб 105000 манат), куьмекчи фяле (90000 манат), гьулдандин
ва ракьунни бетондин конструкцийрин монтажник (120000
манат), автомобилрин вири категорийрин водителар (90000130000 манат), электрогазосварщик (140000-170000 манат),
машинист (120000-150000 манат).
Алава вири месэлайрай «Ахцегь район» МО-да авай
ГКУ РД ЦЗН-дай хабар кьаз жеда. Чи адрес: Ахцегьрин
хуьр, А.Байрамован тIварунихъ галай куьче, 4. Телефон:
55-65-17.
***
«Ахцегь район» МО-да авай ГКУ РД ЦЗН-ди бейкарбуруз
Кеферпатан Кавказдин, Восточносибирский, Забайкальский ва
Дальневосточный ракьун рекьерал агъадихъ галай пешейрай
кIвалахал теклифзава: автомашиндин водитель, эцигунардай
устIарар, гьар жуьре кIвалахар тамамардайди, махсус техникадин машинистар, энергетикадинни алакъадин рекьяй пешекарар
ва икI мад. Вацран мажиб 30000 манатдилай 120000 манатдал
къведалди я.
Алава вири месэлайрай «Ахцегь район» МО-да авай
ГКУ РД ЦЗН-дай хабар кьаз жеда. Чи адрес: Ахцегьрин
хуьр, А.Байрамован тIварунихъ галай куьче, 4.
Телефон: 55-65-17.
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Са кьадар вахт идалай вилик лезгийрин
баркаллу хва, зурба меценат, Дагъустандин патай Россиядин Федеральный Собранидин сенатор Сулейман Керимова вичин
55 йисан юбилей къейдна. Хайи йикъахъ
галаз алакъалу яз, дуьньяда ислягьвал,
халкьарин дуствилин алакъаяр мягькемарунин агалкьунрай, гьакI мергьяматлувилин суваб крарай Россиядин Президент
В.В.Путина С.Керимоваз Дуствилин орден
гана. Мубаракрай!
И шиир исламдин нурлу рехъ гегьеншарзавай, гьар йисуз агъзурралди
ватандашриз Меккедиз Гьяждал фидай
мумкинвал гузвай, чи хуьрерани шегьерра
мискIинрин зурба дараматар хкажзавай,
кIевевайбурун гъил кьазвай чи играми
ватанэгьли, бизнесмен, сенатор Сулейман
Мубаракрай ваз юбилей баркаллу,
Йис-сандавай агалкьунар хкаж хьуй!
Хайи халкьдиз къуллугъзавай вафалу,
Дуствилин орден хьана ваз лап лайихлу!
		
***
Гьар са хуьре нур ала къе мискIиндал,
Шад я эллер ибадатиз ашкъидал,
Аллагь рагьим, баркалла гъай виридал
Ви дережа кьакьан хьуй мад вафалу,
Ваз аферин, Сулейман дах, камаллу!
Алхишзава ваз муъминри датIана,
Малаикри къвез икрамиз атана,
Гьуьрмет-хатур, имандин нур кьатIана,
Истеклу я вун халкьариз эрзиман,
Ваз баркалла, Сулейман дах, къагьриман!
Гьар са йисуз агъзурралди муъминар,
Аллагь патал ийизва на таъминар,
Кьабулиз пак сувабарни рагьимар,
Мадни гзаф артух хьуй ви девлетар,
Сулейман дах, къазанмишиз гьуьрметар!
Аллагьди ви садакьаяр кьабулрай,
Дин Исламдиз шегьре рекьер ачухрай,
Эбеди яз берекатар артухрай,
Ваз баркалла, Сулейман дах, чи даях,
Кесиб халкьдиз куьмекчи тир чи панагь!
Дуьньяд винел ви дережа гьунар яз,
Гьяж къурмишун, Исламдин ферз, сувар яз,
Экуь хьуй бахт, Женнетдин тахт юрдар яз,
Вилик фирай ви гьунарар гьайбатлу,
Ваз баркалла, Сулейман дах, къудратлу!
Бажарагълу, кар алакьдай аслан хва,
ТIарикьатдин нур я вун чи иман хва,
Истеклу тир, вири элдиз масан хва,
Агалкьунар мубарак хьуй даим ваз,
Чандин сагъвал кьисмет хьурай лигим ваз!
Вун Аллагьдин рагьимдик кваз сагъ хьурай,
Кьилел чими, экуь, нурлу рагъ хьурай,
Кьисмет хьуй ваз Худадин бул няметар,
Пайгъамбардин шафагьатар, шуьрбетар!
Игит я вун лезги чилин ялавлу,
Чаз яшайиш тешкилзавай агьваллу,
Ви гьунарар хкаж хьурай мад жанлу,
Пайгъамбардин куьмекчи тир даях чи,
Шагь дагъларин хазинадин булах чи!
Мергьяматлу рагьимар ваз артух хьуй,
Пак Каламдин экуь рекьер ачух хьуй,
Чан сагъ хьана, кефи куьк яз сагълух хьуй.
Хкажзава вуна аршдиз чи Ватан,
Нурламишиз Москва, Мекке, Дагъустан!

СУЛЕЙМАН КЕРИМОВАН
ГЬУЬРМЕТДАЙ
И йикъара Ахцегьа чи ватанэгьли, Россиядин машгьур карчи,

Дагъустандин патай РФ-дин Федеральный Собранидин сенатор ва РФдин Советдин член Сулейман Керимован гьуьрметдай «Хъсанвал ая»
лишандик кваз футболдай чIехи акъажунар кьиле тухвана. Жаванрин
арада тешкилай и турнирдин спонсорвал вичи Москвада кIвалахзавай
ахцегьви карчи ва меценат Нариман Газалиева авуна. Акъажунра неинки
са Дагъустандин, гьакI къунши регионрин командайрини иштиракна.
Турнирдин гъалибчи Осетиядай тир «Академия-Алания» командадикай
хьана. Финалдин къугъуна ада Карачаево-Черкессиядай тир «Черкесс»
командадин винел гъалибвал къачуна. Акъажунрин иесияр тир «Ахцах»
команда 3-чкадиз лайихлу хьана.
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