ТЕБРИК

Алай
йисан 15май мергьяматлувилин
«Просвещение»
фондунин
президент,
Дагъустан
Республикадин лайихлу муаллим Магьмуд Абдулкеримов хайи югъ тир. РикIел хкин,
сифте «Люминари» Центр ачухун
фондунин президент хайи йикъаз талукьарнавай. Чна Магьмуд
Абдулжелиловичаз ам хайи югъ
рикIин сидкьидай мубаракзава ва
чаз адахъ чандин сагъвал ва мадни
гзаф йисарин уьмуьр хьана кIанзава.

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА
СОВЕЩАНИЕ

ЭХИРИМЖИ ЗЕНГИНИЗ
ГЬАЗУРВИЛЕР
АКВАЗВА
Даш АЛИЕВ
21-майдиз райондин активдин
нубатдин совещание «Ахцегь район» муниципалитетдин кьил Осман
Абдулкеримован регьбервилик кваз
кьиле фена. Йикъан месэлайрив
эгечIдалди вилик ада алатай совещанидал гайи тапшуругъар тамамарзавай гьал ахтармишна. Налогар
кIватIунин ва чилерни капитальный
эцигунар (ОКС) актуализироватунин
месэладай ада гаф муниципалитетдин экономикадин отделдин начальник Азади Моллалиеваз гана.
- Майдин вацран налогрин пландин тапшуругъар районда эменнидай
74 % ва чилин налогдай 81 процентдин тамамарнава, капитальный
эцигунар ва чилер актуализироватунин жигьетдай дегишвал авач. Законсуздаказ кIвалахзавайбур дуьздал
акьулдунин месэладал рикIивай
алахънава,- лагьана ада.
Райадминистрациядин кьилин
заместитель Алмас Шуаев школайра
эхиримжи зенгинин мярекат тешкилуникай рахана.
- Алай вахтунда чи вилик эхиримжи зенгинин (11 ва 9-классар
патал ам 25-майдиз жеда), школа
акьалтIарзавайбуруз имтигьанриз
ихтияр гунин (допуск) ва ЕГЭ, ОГЭ
имтигьанар кьиле тухунин жавабдар
месэлаяр ква ва абурув рикIивай
эгечIна кIанда. Адет тирвал, эхиримжи зенгинин мярекатра райондин
руководителри иштиракда (ада вуж
гьиниз фин лазим ятIа тайинарнавай
сиягь кIелна)… Алмас Исмаиловича
гьакI 1-июндиз – аялар хуьнин Йикъан сувариз ва 2020-йисуз кьиле тухун
планламишнавай вири халкьдин
переписдиз гьазурвилер акун лазим
тирдакай лагьана.
Райадминистрациядин крар
идара ийизвай къуллугъчи Вадим
Агъасиева районда «Пионеррин
Йикъан» серенжем кьиле фейи
гьалдикай малумат авуна. «Райондин
13 мектебдикай гьич садан директорни атанвачир. Хуьрерай гъвечIи
аялар анжах са пионервожатыйдал
ихтибарна рекье тун директоррин
патай акьалтIай жавабдарсузвал я»,къейдна ада.
Вичин нубатда райондин образованидин Управленидин начальникдин заместитель Сейфуллагь
Назарова къейд авурвал, имтигьанар
кьабулзавай пункт Ахцегьрин 2-школада тешкилнава ва ам тамамвилелди
гьазур я: тайинарнавай 20 чкадани
(класс) камераяр ва лазим тир оргтехника ава ва 15-майдиз абурун
кIвалах ахтармишнава. Районда
11-класс акьалтIарзавай 179 аялди
ЕГЭ-дин ва 9-класс акьалтIарзавай
285 аялди ОГЭ-дин имтигьанар
вахгуда. Гатун лагеррикай рахайтIа,
диде-бубайриз хатасузвал хуьнин
барадай чпин аялар райондин сергьятрай патаз акъудиз кIанзавач гьа
са вахтунда чкайрал юкъуз ял ядай
лагерар девирдин истемишунриз
жаваб гузвайвал гьазур туш.
Эхирдай Осман Магьмудовича
совещанидин кIвалахдин нетижаяр
кьуна ва СП-рин кьилеризни райондин идарайрин руководителриз веревирд авур месэлайрин гьакъиндай
талукь тир тапшуругъар гана.

ЦIИЙИ
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ДУЬНЬЯ

22-май, 2019-йис. Газет гьафтеда садра акъатзава.

Къимет 10 манат

«Лезги газетдин» кьилин редактор Мегьамед
Ибрагьимов, Россиядин писателрин Союздин
секретарь Иван Голубничий, Азербайжанда
«Самур» журналдин редактор Седакъет
Керимова, СтIал Сулейманан тIварунихъ

СТIАЛ СУЛЕЙМАНАН – 150 ЙИС

ЮБИЛЕЙ ГУРЛУДАКАЗ КЪЕЙДНА
Д.ШЕРИФАЛИЕВ
18-майдиз Сулейман Стальский районда
Дагъустандин халкьдин шаир, ХХ асирдин
Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилейдин сувар гурлудаказ кьиле фена. (Къейдин,
17-майдиз Махачкъалада шаирдин сурун гуьмбетдин патав махсус митинг ва нянихъ Урусрин
театрдин чIехи залда гьа и вакъиадиз талукь
межлисни кутугайди хьана.) Шадвилин чIехи
мярекат райондин руководстводи чи баркаллу
ватандаш Юсуф Герейханован тIварунихъ галай
хуьруьн сергьятдин майдандал мугьманар къаршиламишуналди ва чIехи шаирдин гуьмбетдал
цуьквер эцигуналди башламишна. Межлисдин
официальный пай - митинг ва концерт шаирдин
гъвечIи ватанда, Ашага-СтIалдал, шаирдин
КIвале-музейдани багъда сиягьат авурдалай
кьулухъ тешкилна. Ам, тебрикдин гаф рахуналди, Сулейман Стальский райондин кьил
Нариман АбдулмутIалибова ачухна. «СтIал Сулейман вири халкьдин гьуьрмет къазанмишай
ва Дагъустандин шииратда вичиз ХХ асирдин
зурба бажарагъри еке къимет гайи сад лагьай
шаир я. Адан яратмишунар неинки са лезги,
гьакI Вирироссиядин литературадин ирс девлет я…»,- башламишна ада вичин рахунар.
Сегьнедилай шаирдин уьмуьрдинни
яратмишунин рекьикай итижлу делилрин их-

тилатарни тебрикар гваз РД-дин Халкьдин Собранидин депутат Гьамидуллагь Мегьамедов,
республикада милли политикадин ва диндин
месэлайрин рекьяй министр Энрик Муслимов,
филологиядин илимрин доктор Мегьамед Мегьамедов, РД-дин писателрин Союздин председатель Агьмед Мегьамедов, Дагъустандин
Халкьдин Собраниеда КПРФ-дин фракциядин
регьбер Магьмуд Магьмудов, республикадин

галай музейдин директор Лидия Стальская,
Дербентда СтIал Сулейманан тIварунихъ галай лезги муздрамтеатрдин директор Динара
Эминова, Ахцегь муниципалитетдин кьилин
заместитель Алмас Шуаев ва масабур рахана.
Шииратдин сувар шаирдин шиирар кIелуналди,
манияр лугьуналди, гуьруьшмишвилералди ва
мугьманар къунагъламишуналди давам хьана.

«ЛЮМИНАРИДИ» СЕРГЬЯТАР ГЕГЬЕНШАРЗАВА
М.НАРИМАНОВ

Хуьруьгрин хуьре просвещенидин «Люминари» Центрда стратегиядин сессия кьиле фена. Анал гележегда проект вилик тухунин
месэла гьялна. РикIел хкин, 15-майдиз Центр яратмишайдалай инихъ
са йис тамам хьанва. И вакъиа сувар яз къейд авунин сергьятра аваз
образованидин гьафте кардик кутуна ва адан эхирда сессияни тухвана. Серенжемда образованидин, информационный технологийрин
экспертри, бизнес сообществодин векилри, инвестициядин ва стратегиядин жигьетдай вилик финин рекьяй аналитикри, хилен министерствойрин векилри, профессорри, журналистри, общественный
ва сиясатдин деятелри иштиракна.

М

угьманрин арада агъадихъ галай тешкилатрин ва проектрин
векилар авай: стратегиядин инициативайрин агенство; НТИ-дин
кружковый гьерекат; МШУ Сколково; «Россия патал муаллим»; Москвадин образованидин халкьарин

арадин салон; регионрин уртах
тьюторский ассоциация; НИУ
ВШЭ-дин образованидин институт
ва хейлин масабур. Серенжемрин
гьуьрметлу мугьманрин арада агъадихъ галай юлдашар авай:
Текрар Агьмедов, РД-дин
Кьилин ва Гьукуматдин Адми-

нистрациядин руководителдин
заместитель-крар идара ийизвай
Управленидин начальник;
Альбина Арухова, РД-дин
образованидин ва илимдин министрдин заместитель;
Лариса Калмыкова, РД-дин
образованидин ва илимдин Министерстводин аялрин алава образование вилик тухунин отделдин
начальник;
Незир Гуьсейнов, РД-дин

архитектурадин ва градостроительстводин рекьяй камитетдин
председатель;
Ибрагьим Ибрагьимов, Рутул
райондин кьил;
Бронислав Виногродский,
китаевед, таржумачи, зари, общественный ва сиясатдин деятель;
Шамиль Мегьамедов, РД-дин
зегьметдин Министерстводин

→2

2 чин.

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

22-май, 2019-йис, №21

СЕРЕНЖЕМАР КЬИЛЕ ФИЗВА «ЛЮМИНАРИДИ» СЕРГЬЯТАР ГЕГЬЕНШАРЗАВА

А

хцегь районда Дагъустандин Халкьдин шаир
СтIал Сулейман дидедиз
хьайидалай инихъ 150 йис тамам
хьуниз талукь серенжемар кьиле
физва. Ам лезгийрин, Дагъустандин, Советрилай виликан девирдин
шииратдин бине эцигайди, Дагъустандин 20-асирдин виридалайни
ири шаиррикай сад я. Юбилейдин
серенжемрин сергьятра аваз Ахцегьрин ООШ-дин ва край чирдай
музейдин руководствойри школадин
аялар патал СтIал Сулейманан уьмуьрдин ва яратмишунрин рекьин
гьакъиндай ачух тарс кьиле тухвана.
Аялриз Дагъустандин Халкьдин шаирдин уьмуьрдин гьакъ-

индай хейлин цIийи делилар чир
хьана. СтIал Сулейманан иллаки
аял йисарин биография мусибатдин
вакъиайрив ацIанвай эхир. Адан поэзияди 19 ва 20-асиррин сергьятра
Кавказдин халкьарин залан яшайиш
ва уьмуьр къалурзава. КьакIарин ва
Хуьруьгрин хуьрерин «Орленок» ва
«Соколенок» тIварар алай аялрин
бахчайрани СтIал Сулейманан 150
йисан юбилейдиз талукь суварин
серенжемар кьиле фена. Инрин
тербиячийри халкьдин шаирдин
шиирар кIелна, чпин къуватралди
гьазурнавай гъвечIи сегьнеяр ва
кьуьлердай нумраяр къалурна.
Къейднавай серенжемар райондин
вири школайра кьиле фена.

←
жегьилрин «Успех» Центрдин
1

директор ва хейлин масабур.
Серенжем «Люминари» Центрдин просветительский программайрин директор Арина Василенкоди ачухна. Сессиядин вири
иштиракчийрихъ галаз таниш
хьайидалай кьулухъ ада Центрдин
агалкьунрин ва цIийи планрин
гьакъиндай суьгьбетна. Вичин
такьатрин гьисабдай Центрдин
яратмишай мергьяматлувилин
«Просвещение» фондунин пре-

эцигунар. Гележегда, Дагъустан
Республикадин Гьукуматди тереф хуьн яз вири регионда мадни
50 Центр яратмишда. Идалайни
гъейри, кьат��������������������
I�������������������
ун лазим я хьи, образованидин къурулуш цивилизациядин прогрессдикай ва гьерекатдикай кьулухъ галамукьзава,
просвещенидин «Люминари»
Центр лагьайтIа, вахтунихъ галаз
камуна аваз физва ва адахъ еке
къуват ава. Центрдин асул везифа
аялдиз вичиз вич жагъуриз куьмек
гун, кIвенкIвечи вири крарикай
менфят къачудай мумкинвал гун
я. Чна менфятлудаказ чирви-

хьайитIани чирвилер къачудай
мумкинвилер жезва.
«Зи уьмуьр хъсанди хьанва»,лагьана Центрдин активный слушатель Фатимади. И гафара вири
ава. ГьикI хьи, яргъал тир дагълух
хуьре инновационный Центр
яратмишуни уьмуьрдиз масакIа
таъсирни ийидачир. Ида хуьруьн аялриз чирвилер къачудай,
алакьунар вилик тухудай мумкинвал ганва. Идалайни гъейри,
гьа ихьтин мумкинвал муаллимризни гузва. Школайриз ийизвай
истемишунрихъ галаз алакъада
аваз муаллимдин пешекардин

ШКОЛЬНИКРИН КВН

АЛИНА

17- майдиз Ахцегь РДК-дин
залда школайрин КВН-дин фестиваль кьиле фена. Фестиваль,
адан иштиракчияр тебрикунин гаф
рахуналди, райондин культурадин,
спортдин ва туризмдин рекьяй
управленидин (МКУ «УКСМП и
Т») начальник Къистера Гъаниевади ачухна.
Къугъунрин фестивалда Ахцегьрин 1,2,3-нумрайрин, Хуьруьгрин, Луткунрин, Калукрин ва
КьакIарин школайрин командайри

иштиракна. Вири хъсандиз къугъвана, амма конкурсрин нетижада
жюриди 1-чка Калукрин, 2-чка
Ахцегьрин 1-нумрадин школадиз
гана. 3-чкадиз КьакIарин хуьруьн
СОШ-дин команда лайихлу хьана.
Абуруз талукь тир дережадин кубокарни медалар гана. Райондин

культурадин Управленидин къарардалди, фестивалда тафаватлу
хьайи кьилди иштиракчийризни
«Лучший актёр», «Лучшая пародия» ва «Лучшая миниатюра»
номинацийрай къиметлу пишкешар гана.
- КВН-дин къугъунар райондин жегьилрин арада йисйисандавай гегьенш ва итижлу
жезва. И сеферда чна абур халкьарин арадин къайдайралди ва
нуфузлу жюри желбуналди тешкилна. Жегьил иштиракчийри
музыкадин ва фикир желбуниз

мажбурдай гьар жуьре нумрайрин куьмекдалди чпин чирвилерин ва хци хъвер-зарафатдин
жигьетдай алакьунар къалурна,къейдна райондин культурадин
управленидин начальникдин
заместитель Сулейман Сулейманова.

ДИНДИН МЕСЭЛАЙРАЙ

МЕНФЯТЛУ КЬИСА

Гьажи Салягь аль КАЛУКИ

И

слам динда пак инсан хьиз
машгьур хьайи Рабия
аль-Адавия, Аллагьдин
регьимдик хьурай вич, лугьудай
дишегьлидин гъуьл рагьметдиз
фейила, Гьасан аль Басри, вичин
дустарихъ галаз адал кьил чIугваз
фена. Абуру дишегьлидивай кIвализ
къведай ихтияр къачуна. Рабияди
ихтияр гана. КIвалин юкьвалай
перде яна, ам итимриз таквадайвал
муькуь пата ацукьна. Гьасан аль
Басриди лагьана: - Ви итим рагьметдиз фенва, вун гъуьлуьз хъфена
кIанда. Рабияди, жаваб гана: - Зун
куьне лагьай гафарин гъавурда ава.
Куьн гьахъ я. Эхь, зун эвленмиш
хъхьана кIанзава. Квекай виридалайни гзаф чирвал низ аватIа, зун
гьадаз гъуьлуьз фида.
Инал атанвайбуру лагьана:
-Чакай виридалайни гзаф чирвал
авайди Гьасан аль Басри я. И гафарин ван хьайидалай гуьгъуьниз
Рабия аль-Адавияди адахъ элкъвена
лагьана: - Эгер вуна зи кьуд суалдиз
жаваб гайитIа, зун ваз къведа.
– Хабар яхъ! Аллагьдин куьмекдалди захъ агалкьун хьайитIа,
за ви суалриз жаваб гуда, -лагьана
Гьасана.Рабияди лагьана: -Зи кьиникьин легьзе атайла, зун мусурман яз
рекьидани, тахьайтIа ваъ?
– А месэла чинебандакай я. Ам
Аллагьдилай гъейри, мад садазни
чидач.
– Зун сура эцигайдалай кьулухъ, зи патав малаикар тир Накир
ва Мункир къведа, абурун суалриз
завай жавабар гуз жедани?
– Амни чинебандикай я, ам

Аллагьдилай гъейри, мад садазни
чидач.
Рабияди гьак���������������
I��������������
Дувандин юкъуз инсанар Гьарасат тIвар алай
майдандал кIватI хъувуна, абуруз
чпин ктабар пайиз башламишайла,
зи ктаб, зав эрчIи гъиле вугудани,
тахьайтIа –чапла? – лагьана хабар
кьуна.
– И месэлани анжах Аллагьдиз
хабар авай чинебанди я,- лагьана
Гьасан аль Басриди.
– Дувандин юкъуз Женнетдиз
фидай пай ва Жегьеннемдиз фидай
пай инсанриз малумарайдалай гуьгъуьниз, зун гьи паюник акатдатIа?
– жузуна Рабияди.
– Амни анжах Аллагьдиз малум сир я, – жаваб гана Гьасан аль
Басриди.
- И кьуд месэладикай фикирзавай инсанди гъуьлуьз финикай
гьикI фикирда, я Гьасан!? – хълагьна дишегьлиди.
– Аллагьди акьул шумуд паюникай халкьнава?
– ЦIуд паюникай. Абурукай
кIуьд итимдиз ганва, сад - дишегьлидиз, – жаваб гана Гьасана.
– Я Гьасан! Аллагьди ашкъи
шумуд паюникай халкьнава?-хабар
кьуна Рабияди.
– ЦIуд паюникай. Абурукай
кIуьд дишегьлидиз ганва, сад итимдиз.
– Я Гьасан! За акьулдин са паюнивди ашкъидин кIуьд пай идара
ийизва. Вавай лагьайтIа,акьулдин
кIуьд паюнивди ашкъидин са пай
идара ийиз жезвач, - лагьана Рабия
аль Адавияди. И гафар ван хьайи
Гьасан аль Басри шехьна ва ам
чуькьни тавуна хъфена.

зидент Магьмуд Абдулкеримова
Центр яратмишуниз таьсир авур
кардикай ва образованидин хиле
фондунин мергьяматлувилин
к����������������������������
I���������������������������
валахдикай суьгьбетна. Проектдин инициатор ва насигьатчи
«Просвещение» фондунин къаюмвалзавай Абдулжелил Абдулкеримова ва «Люминари» проектдин
директор Камиль Мегьамедова
Центрдин гележегдин планрикай
суьгьбетна.
«Школаяр, аялрин бахчаяр,
библиотекаяр, ФАП-ар финансламишун багьаз акъваззава. Гьавиляй чна харжияр тIимиларунин
жуьре теклифна-чпе социальный
метлеб авай вири объектар гьакьзавай Центрайрин модульный

лер къачун патал вири шартIар
яратмишзава»,-къейдна Абдулжелил Абдулкеримова.
Ахцегь райондин Кьил Осман
Абдулкеримова ва «сельсовет
Хрюгский» СП-дин кьил Загьидин Сулейманова райондин агьалияр патал Центрдин кIвалахдин
метлебдин, хуьруьн агьалийрихъ
галаз адан дуствилин алакъайрин
гьакъиндай лагьана. Къейд ийин,
Центрда чирвилер модульный
программайрай кьиле физва. Тарсар насигьатчийрилай ва резидентрилай - таржумачийрилай эгечIна
киноиндустриядин экспертрал
къведалди - гьар жуьре хилерин
пешекарри тухузва. Центрдиз
къвезвай гьар са аялдиз гьи хиляй

дережани хкаж жезва. Идан гьакъиндай муалллим, «Россия патал
муаллим» проектдин выпускник
Ярослав Артюхина лагьана.
Сессиядин сергьятра аваз
мукьвал тир гележег патал планар гьялна. Ик������������������
I�����������������
, гила Рутул районда цIийи «Люминари» Центр
яратмишда. Идахъ галаз санал,
цIийи Центрдин видео проектни
къалурна. Гегьенш сессиядилай кьулухъ месэлаяр дестедин
форматда гьялун давам хьана.
Серенжемдин эхирдай адан вири
иштиракчийриз нетижаяр кьун ва
сессиядин кIвалахдин ва, санлай
къачурла, «Люминари» проектдин
гьакъиндай чпин фикирар лугьун
патал гаф гана.

ОЛИМПИАДАДИН НЕТИЖАЯР КЬУНА
И.ШАГЬЭМИРОВ,
ЦIийи Гъуьгъвезрин хуьруьн школадин
муаллим

А

лай йисан 12-майдиз Просвещенидин «���
Luminary» Центрда олимпиада кьиле фена.
Ада муниципалитетдин 60 школьникди
иштиракна. Акъажунар Центрдиз къвезвай гьамишан
иштиракчийрин ва аниз къвен тийизвай школьникрин
арада кьиле фена. Олимпиадада иштирак авур 19 командадикай кIвенкIвечи чкаяр ругуда кьуна, гьар са
категориядай пуд – вири саналди 20 аял.
Гъалибчийри Махачкъалада аялар патал ораторвилин курс, симер галачир наушникар, саки 450 000 ктабдикай менфят къачуз жедай онлайн-библиотекадин
подписка, гьакIни образованидин курсда иштиракун
патал Москвадиз ва Таганрогдиз фин, сифте шегьерда
экскурсияда иштиракун пишкешар яз къачуна.
Идалайни гъейри, образованидин семинарда
иштирак авур муаллимрив сертификатар вахкунин

серенжемни кьиле фена. Ам «Россия патал муаллим»
программадин выпускникар тир Ярослав Артюхина,
Дарья Середади ва Елена Бахтинади кьиле тухвана.
Къейднавай семинар 11-14-майдиз тешкилнавай.
Ада Ахцегь райондин 8 школадай тир 65 муаллимди
иштиракна (Ахцегьрин 1 ва 2-нумрайрин СОШ-ар, Ах-

цегьрин ООШ, Цуругърин, Гъуьгъвезрин, Луткунрин,
Хуьруьгрин хуьрерин юкьван умуми образованидин
школаяр ва Ахцегьрин жегьил натуралистрин станция). И вакъиа Ахцегь райондин образованидин хиле
лишанлуди я. ГьикI лагьайтIа, чи районда сифте яз
Москвадай тир пешекарри чкадал лекцияр кIелна ва
практикадин тарсар кьиле тухвана.
Семинардин иштиракчияр образованида дуьньядин алай аямдин трендрихъ, образованидин
къурулушрихъ галаз таниш хьана (Сингапур, Великобритания, Финляндия). Абуру муаллимвилин
къайдаяр дегишаруна цифровизациядин ролдин
месэлаяр гьялна, несилрин теориядиз анализ гана,
гуманиствилин педагогикадин месэладиз итиж авуна.
Эхирдай лагьайтIа, къачунвай чирвилерин бинедаллаз чпин тарсариз виликамаз гьазур жезвай. Кьве
йикъан семинарда иштирак авур Дарья Середади,
Ярослав Артюхина ва Елена Бахтинади Индиядин
Салман Хандин онлайн-академиядин кIвалахдикай,
муаллимар патал викторинаяр, тестар яратмишунин
рекьяй машгьур программайрикай, аялрин СДВГ-дин синдромдикай (синдром
дефицита внимания и гиперактивности)
суьгьбетна.
Малум хьайивал, кьве йикъан семинаррал къарагъарнавай вири месэлаяр
муаллимар патал важиблубур тир. Семинаррин сергьятра аваз Ахцегь райондин муаллимар «Люминари» Центрдин
кIвалахдихъ галазни мукьувай таниш
хьана. И Центрдин кIвалахдиз РД-дин
Гьукуматди хъсан къимет ганва. Идалайни алава яз, Дагъустандин руководстводи
мукьвал тир йисара РД-дин лайихлу
муаллим М.Абдулкеримован тIварунихъ
галай «Просвещение» фондунихъ галаз
санал республикадин вири районра
«Люминари» Центрайрин сеть эцигун
фикирдиз къачунва.
Центрдин учредитель Магьмуд
Абдулжелиловича къейд авурвал, чун
анжах и семинар кьиле тухунал сергьятламиш жедач.
Алай йисалай башламишна «Люминари» Центрдин
бинедаллаз Россиядин виридалайни хъсан муаллимриз атун теклиф авуналди, вахт-вахтунда пешекарвал
хкаждай курсар кьиле тухуда. И гафари семинардин
иштиракчияр къадарсуз шадарна.

3 чин.

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ
ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН 74 ЙИС

ЧИ ТАРИХДИН БАРКАВАН ИГИТАР
Гьемдуллагь БАБАЕВ,
РД-дин культурадин лайихлу работник,
зегьметдин ветеран
(Эвел 20-нумрада)
КЪИЗГЪИН ЖЕНГ БАШЛАМИШНА

Г

ерманиядин чапхунчийри Советрин
Союздал гьужум авунвайдакай хабар
хьайила гьа сад лагьай юкъуз республикадин шегьеррани районра тади гьалда митингарни
собранияр кьиле фена. Агъзурралди инсанри чеб
гуьгьуьллудаказ фронтдиз рекье тун патал военный комиссариатдиз арзаяр кхьена. Фашистрин
чапхунчийрихъ галаз са стIал иви кумай кьван женг
чIугвада лагьана кьин кьуна.
А мусибатдин дяведа гъалибвал къазанмишун
регьят кар тушир. Гитлеран фашистри, ада магълубнавай ва гьакI адан терефдарар тир уьлквейрин
кьушунарни фикирда кьуртIа, Советрин Союздин
шегьеррал ва хуьрерал дяведин мусибатдин техника ва миллионралди аскерар рекье тунай. Ватандин ЧIехи дяведа къурбандарни, барбатIвилерни
харапIаяр, дердерни-гъамар гзаф хьана.
Советрин Союздин вири халкьарихъ галаз фендигар ва инсафсуз душмандиз рикIелай тефидай
ягъунар кьунин, ам хайи чилелай чукIур хъувунин ва
вичин магъарада кук�����������������������������
I����������������������������
варунин кардик дагъустанвийрини еке пай кутуна. Ватан хуьн патал агъзурралди
дагъустанвийри гуьгьуьллувилелди Москва, Ленинград, Сталинград, Новороссийск, Курск, Смоленск
ва маса шегьерар патал кьиле фейи женгера тарихда
рик��������������������������������������������
I�������������������������������������������
елай тефидай хьтин игитвилер къалурна. Гитлер лугьудай къанлу фашистдилай вичин мурдар
хиялар кьилиз акъудиз алакьнач. Вучиз лагьайтIа
адан аксина вири халкь къарагъна. ГъвечIидалай
ч��������������������������������������������
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ехидалди сад хьиз жемятди Яру Армиядиз куьмекна. Нетижада чи уьлкве дяведа гъалибни хьана.
ВИРИ УЬЛКВЕДИН АЗАДВАЛ,
ГЪАЛИБВАЛ ПАТАЛ
Дяведа уьлкведин вири миллетри хьиз, лезги
халкьдин векилрини гъиле яракь кьуна иштиракна.
Далу пата кIвалахар дишегьлийрини, яш тамам
тахьанвай жегьилрини яшлубуру авуна. Абурулай
фронт лазим тир гьар са шейиналди таъминариз
алакьна. Дагъустандин Кьиблепатан районрай
фронтдиз ракъурай ватандашар лагьайтIа, советрин
вири аскерри хьиз, гитлерчийрин аксина игитвилелди женг чIугваз, фашистриз барбатI жедай ягъунар
кьаз виликди фена. Лугьун лазим я хьи, Ахцегь
райондай Ватандин азадвал патал женгериз 2320
кас фена.
ВКП (б)-дин Дагъустандин обкомди акъудай
къарардин бинедаллаз республикада вири шегьеррани районра оборонадин махсус фонд тешкилунив
эгечIай чIавуз ахцегьви летчик, капитан Валентин
Эмиров Кавказ патал женгера 1942-йисан 10-ноябрдиз телеф хьана. Телеф хьайидалай гуьгъуьниз адаз
Советрин Союздин Игит лагьай чIехи тIварни гана.
Ахцегь райондин жемятди чпин кьегьал ватанэгьли
Валентин Эмирован т�������������������������
I������������������������
варунихъ галай авиаэскадрилья туькIуьрун патал пулдин такьатар кIватIиз
башламишна. Са шумуд йикъан къене Ахцегь райондин агьалийри и мурад патал 1 миллионни 186300
манат кIватIна. Мадни са кар къейд тавуна жедач.
Авиаэскадрилья тешкилунин фондуниз Ахцегьрин
хуьруьн Мукьтадиран тIварунихъ галай колхоздин
колхозчи Гьашумов Сидрединани Хкемрин хуьряй
тир Мердалиев Ферзалиди гьар сада 110 агъзур
манат пул гана. Санлай къачурла дяведин йисара
Ахцегь райондин агьалийри оборонадин фондуниз
11 миллиондилайни виниз пул чара авуна.
Залум дяведин йисара хуьруьн майишатдин
хиле мадни виниз тир агалкьунар къазанмишна.
Дагъустандин вири пип��������������������������
I�������������������������
ера хьиз, чи райондин дишегьлиярни Яру Армиядин аскерар патал сун чими
шейэр хурунал машгъул тир. ИкI, Ахцегь райондин
дишегьлийри фронтдиз ракъурун патал 118 агъзур
жуьтуьнилай гзаф гуьлуьтарни бегьлеяр храна,
гьакI оборонадин сенгерар туькIуьрунин кардани
иштиракна. Колхозра хиперин, маларин, балкIанрин
кьадар ва абурукай къачузвай суьрсет артухарна.
Ц�����������������������������������������
I����������������������������������������
удралди дишегьлийри дяведин йисара лапагрин суьруьяр хвена фронтдиз як, чIем, ниси, сар
ва гьакI пулдин такьатар рекье туна. И жергедай яз
зи рагьметлу диде Бабаева Салигьатни зегьметдин
фронтдин активный иштиракчи тир. Гуьлуьтар,
бегьлеяр хурунилай алава яз ада Усуррин Ленинан
тIварунихъ галай колхоздин чIуру маларни хуьзвай.
Дяведин йисара зун лап гъвечIи аял тир. Зи буба
Бабаев Минетуллагь Усуррин сифтегьан школадин
муаллим яз гуьгьуьллудаказ фронтдиз фенвай. Диде
и ч������������������������������������������������
I�����������������������������������������������
авуз колхоздай гьак����������������������������
I���������������������������
балугъар кьадай ветегадизни ракъурна. Гуьгъуьнай ам векьер ядай къифледик
кваз Шеки патахъ рекье туна. Дидеди оборонадин
сенгерар туькIуьрунин кардани иштиракна.
Дидеди бязи вахтара кIвачихъ галай маларни
хуьдай, гъвечIи зунни бадедин хиве туна вичел
тапшурмишнавай гьихьтин кIвалах хьайитIани

намуслувилелди кьилизни акъуддай. Маларихъ
гелкъуьн, алаф гьазурун, цанар цун, гад кIватIун
хуьре кьецIи буьркьуьда, паб-аялди кьиле тухузвай
вахтара зун кьепIина аваз, кьебни гагь дидедин,
гагь бадедин к�����������������������������������
I����������������������������������
ула кьуна абур гвениз, векьиз, цаниз фейи вахтар гзаф хьайиди я. Хизан Ахцегьиз
куьч хьайи 1956-1960-йисара дидеди Мукьтадиран
тIварунихъ галай колхозда кIвенкIвечи яз кIвалахна.
Адан шикил а йисара Гьуьрметдин доскадални алай.
А вахтара рагьметлу Демиров Амрагь колхоздин
председатель ва Алиев Зейнидинни агроном тир.
Зи дидеди «Гуьнеда», «ЧIуьгьер мигьида» цIийи
багълар кутунин кардани иштиракна.
РЕЙХСТАГДАЛ ГЪАЛИБВИЛИН ПАЙДАХДИ ЛЕПЕ ГАНА!
Вири халкьди, Яру Армияди сад хьана чIугур
зегьметди, душманрихъ галаз тухвай къизгъин
женгери, Союздик акатзавай кьван миллетрин садвили, инсанрин гужлу ва мягькем руьгьди, тежедай
хьтин викIегьвилери чун гъалибвилелни гъана.
Гзаф миллетрин векилрикай ибарат тир уьлкведин
гьар са халкьди душман кукIваруник лайихлу пай
кутуна. 1945-йисан 9-май вири халкьдин суварин
югъ, Рейхстагдал ЧIехи Гъалибвилин - азадвилин
пайдахди лепе гайи югъ, Гъалибвал патал, Ватан
патал женгера чан гайи миллионралди къагьриманар рикIел хкидай, шадвални вилин накъвар хуьз
тежедай югъни я.
Ватандин аслу туширвал, азадвал патал агъзурралди дагъустанвийри дяведин вири фронтра,
цавани, чилелни, гьуьлерални душмандиз рикIелай
тефидай ягъунар кьуна, тешпигь авачир хьтин кьегьалвилер, дирибашвилер къалурна, 58 дагъустанви
Советрин Союздин Игитвилин тIварцIиз лайихлу
хьана. Алава вишералди дагъустанвийрин кьегьалвилер женгинин наградайралди къейдна.
Дагъустандин вири халкьари хьиз, республикадин Кьиблепатан районрин агьалийрини чи
халкьдин арадай акъатнавай Советрин Союздин
Игитрал – Эмиров Валентин Аллагьяровичал, Алиев
Гьазрет Агъаевичал, Алиев Араз Къазимегьамедовичал, Велиев Мирзе Девлетовичал, иллаки абурун
гьунаррал дамахзава.
Дяведа чи 27 миллион кас ватандашар телеф
хьана. Залум дяведин цIай-гум галукь тавур хизан
а макъамда саки авачир. Виридан фикир сад тир:
Ватан пехъи душмандикай азад авун. Ватан патал
женгера 160 агъзур касдилай виниз дагъустанвийри
иштиракна, абурукай 90 агъзурдалай гзаф ксар дяведа телеф хьана. Ахцегь райондай душман тергиз
фейи 3500 касдикай 1780 да Ватан патал женгера
чан гана.
Уьмуьр намуслу зегьметдиз гайи, Ватандин
ЧIехи дяведин женгера телеф хьайи къагьриманриз
вафалу хьайи дидейризни, вахаризни, свасариз ва
гьак����������������������������������������
I���������������������������������������
душман тергна ц�����������������������
I����������������������
аярай экъеч�����������
I����������
ай фронтовикриз, гьар са камуна къагьриманвал, зиреквал,
жуьрэтлувал, уьтквемвал къалурай, Ватандихъ
рик�������������������������������������������
I������������������������������������������
куналди, азиятрай экъеч������������������
I�����������������
на Гъалибвал къазанмишай вири махлукьатдиз рикIин сидкьидай
баркалла ва аферин лугьузва чна! Лагьана кIанда
хьи, дяведин йисара фронтдиз куьмек яз чи райондин колхозчийри хуьруьн майишатдин производство вилик тухунин кардани виниз тир нетижаяр
къазанмишна. 1945-йисан мартдин вацра райондиз
партиядин Дагъустандин обкомдин ва ДАССР-дин
Совнаркомдин гъиляй-гъилиз къведай Яру Пайдах
гана. Райкомдин сад лагьай секретарь Абдулмуталиб Садикьов лагьайтIа, Ленинан ордендиз
лайихлу хьана.
Са кар мадни рик�������������������������
I������������������������
елай ракъурна виже къведач. Душмандин аксина итимрихъ галаз санал чи
дишегьлийрини женг чIугуна. Абурун жергеда
Кьиблепатан Дагъустандай тир дишегьлиярни
авай. ИкI, Докъузпара райондай тир Ханбике
Эмирсултановади Сталинград патал кьиле фейи
женгера иштиракна. 2015-йисан 1-мартдиз 89 йисан яшда аваз ам кечмиш хьана. Адан экуь къамат
чи рикIера гьамишалугъ яз амукьда. Рагьметар
хьуй вичиз.
Ахцегьай тир Суна Мурсаловади государстводин алакъадин батальонда къуллугъна, 1945-йисан
февралдиз, союзникар тир пуд уьлкведин кьилерин
конференция тухузвайла, чи ватанэгьлиди Ялтадинни Москвадин арада атIунар авачиз алакъа хуьн
таъминарна. Кьве йис идалай вилик ам Ахцегьа
кечмиш хьана. Фронтда уьтквемвал ва дирибашвал къалурай хейлин маса дагъви дишегьлийрин
т���������������������������������������������
I��������������������������������������������
варар Ватандин Ч����������������������������
I���������������������������
ехи дяведин тарихда къизилдин гьарфаралди кхьенва. Гьа икI, Кьиблепатан
Дагъустандин агьалийри фашистрин Германия
кукIваруник, Ватандин ЧIехи дяведа Гъалибвал
къазанмишуник чпин алахъунрин лайихлу пайни
кутуна. Квез баркалла чи баркаван, такабурлу дагъларин лекьер. Куьне Ватандин вилик намуслувилелди буржи тамамарна, ганвай тапшуругъар пакдиз кьилиз акъудна. Чан аламай вири ветеранриз
чандин сагъвал, хийирлу уьмуьр гурай Аллагьди.
Рагьметдиз фенвайбуруз Женнетар кьисмет хьурай.
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ХИЗАН УЬЛКВЕДИН ДИБ Я!
М.НАРИМАНОВ

15-майдиз, хизандин Юкъуз райондин библиотекадин
кIелдайбурун залда «Хизан – милли
адетар хуьзвайди» лишандик кваз
элкъвей стол кьиле фена. Серенжемда райондин динэгьлийрин
векилри, школайрин муаллимри,
яшайишдин къуллугърин пешекарри, культурадин Управленидин,
библиотекайрин сетдин ва СМИрин къуллугъчийри иштиракна.
Элкъвей столдин кIвалах Ахцегь
райондин Общественный палатадин председатель Али Исмаилова
ачухна. Ада уьлкведин диб тир
хизандин важиблувал къейдна.

вири къурулушди активвилелди
иштиракзава. Гьавиляй абурухъ аял
тербияламишунин карда акьалтай
чIехи метлеб ава. Идан гьакъиндай
Ахцегьрин ООШ-дин муаллимар
тир Абубакар Исмаилова ва Лида
Агьмедовади лагьана.
Райондин Жуьмя мискIиндин
имам Абдулгьашум Абдулгьашумова ва Ахцегь районда РД-дин
Муфтиятдин векил Гьуьснидин
Ашуралиева Исламда некягьдин,
адан къайдайрин ва кьетIенвилерин
гьакъиндай суьгьбетна. Назир Тажибова элкъвей столдин иштиракчийрин дикъет вичи еке зегьметар
чIугуна Тажибоврин хизандин
тухумдин тар арадал хкунин месэ-

Элкъвей столдин кIвалах диалогдин ва карчивилин гьалара кьиле
фена. Серенжемдин иштиракчийри
хизандин алакъайрикай, абурукай
гьар садан кьетIенвилерикай, тербиядин къайдайрикай суьгьбетна.
ГьикI лагьайтIа аялдин къилихар
арадал гъунин карда школадилай
виликан яшда авай аялрин идарайри ва школайри, ктабри, киноди
ва телевидениеди, чи уьмуьрдин

ладал желбна. Къейдин, и хизандин
12 несил 1750-йисалай эгечIна
генеалогиядин тарце ава.
Агьалияр яшайишдин рекьяй
хуьдай идарайрин пешекарри хизанрихъ галаз кIвалахдикай ва
хизандин адетрикай суьгьбетна.
Хизан – им гъвечIи уьлкве я. Эгер
и уьлкведа ислягьвал ва секинвал
хьайитIа, ихьтин хизандикай халкь
патал чешнелуди жеда.

М

65 ЙИСУЗ САНАЛ

айдин юкьвара Хуьруьгрин хуьруьн культурадин КIвалин ва библиотекадин
къуллугъчийри Халкьарин арадин
хизандин югъ мубарак авун патал кьве хизандал кьил чIугуна.
И гуьзел юкъуз къуллугъчийри
зегьметдин ветеранар тир Мегьамедрагьим ва Фатума Юзбеговрин
хизанриз абур саналди яшамиш
хьунин 65 йисан юбилей мубаракна. Керам ва Селминаз Ибрагьимоврин хизанди лагьайтIа,

яшамиш хьунин юбилеяр мубаракна ва уьмуьрдин юлдашрихъ
чандин сагъвал, мадни яргъал
йисарин саналди тир уьмуьр
хьун вичин мурад тирди лагьана.
Ада гьакI и хизанриз чпе садасадаз гьуьрмет авунин, гъавурда
акьунин ва муьгьуьббатдин гьалар авайвиляй, жегьил хизанар
патал чешне тирвиляй чухсагъул
лагьана. Хуьруьгрин хуьруьн
СОШ-дин 4-классдин ученицаяр тир Сабина Вагьабовади ва

саналди яшамиш хьунин 55 йисан
юбилей къейдна. Назир Чубанова хизанриз сувар ва саналди

Лейла Къарибовади хизанриз
Расул Гьамзатован «Диде» шиир
кIелна.

ЧИР ХЬУН ХЪСАН Я

∗ Беден михьи авун патал чIулав турп чуьхвена, хам алудна
(алагъардач, картуф хьиз къадгъунда) ракьай яда, ахпа ам са шумуд къат жунадай куьзда. Йикъа пуд сеферда хуьрекдин ацIай са
тIурунавайди йикъан гьи вахтунда хьайитIани ишлемишда. Миже
холодильникда хуьда. Сагъардай вахтунда як, ягълу хуьрекар, крахмал
квай продуктар тIуьн меслят къалурзавач. Са курс тамамарун патал
10 кг. турп герек къведа, ам 2-3 вацра бес жеда.
∗ Аялрал шарар алайла, анардин са шумуд чкалдал ргазвай
са стакан яд илична, 5 декьикьада ругуна, кьве сятда тада. Йикъа 3-4
сеферда са шумудра хупI ийиз хъвада.

Р.ГЬАЖИЕВА

ЧИ ДЕВИРДИН ИГИТАР

ФАИЗАТ ДУХТУРДИН ЭКУЬ КЪАМАТ
Ш.ПАШАЕВА
Ахцегь райондин больницадин духтур-педиатр рагьметлу
Эфендиева (Тажибова) Фаизат Шагьабудиновнадихъ педиатриядин рекьяй саки 40 йисан кIвалахдин тежриба авай. Ахцегь районда Фаизат духтур тежрибалу клиницист хьизни машгьур тир.
Гьисабзавайвал, ада чIуру са диагнозни эцигайди туш. 1953-йисан
27-майдиз Ахцегьрин хуьре дидедиз хьайи ада гьа ина 1970-йисуз
юкьван школа куьтягьна. 1971-йисуз ам ДМИ-дик экечIзава, ахпа
Дербент шегьерда аялрин больницадин бинедал интернатурада
жезва. 1978-йисалай вичин уьмуьрдин эхиримжи йикъал къведалди Ф.Эфендиевади Ахцегьрин ЦРБ-дин участковый педиатрвиле
кIвалахна.
ежрибалу духтур вичин
участокда авачир аялрин куьмекдизни къведай. Им адан уьмуьрдин кхьин тавунвай къанун тир. Суткадин гьи
вахтунда хьайитIани – гьам юкъуз
ва гьамни йифиз – ада азарлу аялдин куьмекдиз ялдай. 2009-йисан
2-июндиз адаз вичин уьмуьрда
анжах сад тир официальный
шабагь гана – «Дагъустан Республикадин здравоохраненидин
отличник» медаль. Фаизат духтур
садрани машгьур тIварарихъ,
шабагьрихъ, къуллугърихъ галтугайди туш. Ада вичин вири
уьмуьр намуслувилелди аялриз
ва мергьяматлу крариз бахшна,
гьатта садани хиве кьан тийизвайбуруз куьмекиз хьана.
Фаизат духтурди акьван дуьмдуьздаказ диагноз тайинардай чизвай. Гьавиляй чпихъ аялар
хьи, алай аямдин медицинадин авай гьар са хизанди Аллагьдивай
тадаракри адан диагноз 100 про- виридаз пара кIани духтур сагъар
центдин дуьшуьшра тестикьар- хъувун тIалабзавай.
дай. Адан сифтегьан диагнозди
Эхь, умуд эхиримжиди яз
терапиядин рекьяй серенжемар рекьида, амма кьисметдикай
энгелвал авачиз кьабулдай ва хкечIиз жедач. Духтур рагьметдиз
гьатта залан дуьшуьшрани сагъ- фенвайвилин хабарди райондин
арунин кIвалахдал гуьзчивалдай агьалияр пашманарна. Фаизат
мумкинвал гудай. И жигьетдай ам духтурдин гъилик чпин аялар
чи девирдин тамам игит я.
сагъ хъхьай парабуруз играми
Фаизат Шагьабудиновнади духтур мад амач лагьай хабардихъ
девлетар къазанмишнач. Ам Ах- инанмиш жез кIанзавачир. ГьикI
цегьрин хуьре авай са мертебадин лагьайтIа, Гиппократан кьин адан
гъвечIи кIвале агъайнидаказ яша- уьмуьрдин мана тир. Ада вичин
миш жезвай. Амма ада инсанрин кIвале аялар кьабул тавур, абур
патай гьамишалугъ чухсагъул ва сагъар тахвур са дуьшуьшни
вичин гьакъиндай хъсан фикирар хьанач.
туна. 2019-йисан 9-февралдиз инХейлин районэгьлийрин вистаграммда авай «Ахцегь район- лер вири халкьдин рикI алай
дин хуьрерин ва инсанрин тарих» духтур рагьметдиз фенвайвиляй
дестеди хажалатдин хабар гана: хажалатдин накъварив ацIанвай.
«ЦРБ-дин виридалайни гьуь- Гзафбуру адаз халкьдин духтур ва
рметлу духтур-педиатр Эфен- Аллагьдин патай пай ганвай духдиева (Тажибова) Фаизат Ша- тур лугьуз хьана. Духтур пакадин
гьабудиновна рагьметдиз фена. юкъуз кучудун лазим тиртIани,
Ам Махачкъала шегьердай къе райцентрдин агьалияр виридан
хкида ва пака кучудда…». Ах- рикI алай духтурдин кIвал галайцегь райондин агьалийриз Фаизат вал рекье гьатиз башламишна.
духтур заландиз азарлу тирди Тазия гуз инсанар хуьрерай ва
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къунши районрайни къвезвай.
Духтурдин кIвал чпин аялар ада
сагъар хъувур ва къутармишай
дишегьлийрив, кIвалахдин рекьяй юлдашрив ацIанвай. Духтур
рагьметдиз фидайла адан бегьем
66 йисни тамам хьанвачир. Адавай хайи чилин аялар сагъарун
патал мадни гзаф йисара яшамиш
хьанайтIа жедай, амма кьисметди
масакIа авуна.
Пакадин юкъуз Фаизат духтур
эхиримжи сефердиз рекье хтун
патал гуя вири хуьр, къунши районрин ва Дагъустан Республикадин шегьеррайни кваз хатур авай
инсанар атанвай.
Гуьгъуьнай жемятди чкадин
ва республикадин газетра башсагълугъвилер, гьакIни инстаграммдин малуматриз баянар
гуз башламишна. Духтурдин
уьмуьрдин юлдаш Тажибов Назираз, хизандиз ва багърийриз башсагълугъвилер гайибурун арада
Ахцегь райондин виликан кьил
Алимов Мурад, машгьур карчи
ва меценат Газалиев Нариман,
КПСС-дин Ахцегь райкомдин
виликан 1-секретарь Гьажиев
Нариман, Ахцегь райондин виликан кьил Рамазанов Мегьамед,
РД-дин Халкьдин Собранидин
депутат хьайи Шамилов Арсен,
райадминистрациядин виликан
крар идара ийизвайди тир Шефиев Марат ва вилик-кьилик квай
пара масабур авай.
Шаксуз, Фаизат духтур вахтундилай вилик рагьметдиз фин
райондин здравоохранение патал
еке магьрумвал я. Ам акьуллу,
мергьяматлу, чарадан дердийрикай хабар кьадай, аялрин ва
чIехи яшда авай инсанрин гуьгьуьлар гьиссзавай инсан тир.
Адалай чарадахъ галаз шадвал
ва хажалат пайиз, четин декьикьада инсанриз гьам гафуналди
ва гьамни кардалди куьмекар гуз
алакьдай. Фаизат духтур вичин
кIвалахдин юлдашриз чешне тир.
Адан пешекарвили ва буржийриз вафалувили Ахцегьрин хуьруьн медицинадин сообществода
кьетIен кIанивал ва гьуьрмет
арадал гъана. Ахцегьрин хуьруьн
вири агьалийри Фаизат духтурдихъ яс чIугвазва ва рагьметлудан
хизандизни багърийриз дериндай
хажалат чIугуналди башсагълугъвал гузва. Фаизат духтурдин экуь
къамат чи рикIера гьамишалугъ
яз амукьда.

2019 - йисан 9-майдиз уьмуьрдин 83 йисан яшда аваз Грузиядин
Тбилиси шегьерда Эмма Ражабовна
Гьажиева рагьметдиз фена. Ина
ам вичин хизандихъ галаз 56 йисуз
яшамиш хьана. Гьажиева Эмма
Ражабовна 1937-йисан 13-мартдиз
Дагъустан Республикадин Махачкъала шегьерда интеллигент хизанда
дидедиз хьана. Буба Гьажиев Ражабали АбдулмутIалибовича 1942-1952
йисара Ахцегь райбольницадин
кьилин духтурвиле кIвалахна. Диде
Гьажиева Сафинат Бадрудиновна
Ахцегьрин хуьруьн Советдин председатель тир.
Дяведин йисара ам хизандихъ
галаз Ахцегьрин хуьруьз куьч хьана.
Гьа ина ада Ахцегьрин 1-нумрадин
юкьван школа куьтягьна. 1955-йисуз
Дагъустандин госуниверситетдин
филологиядин факультетдик кIелиз
экеч���������������������������
I��������������������������
на. Ам куьтягьайдалай кьулухъ Москва шегьердин МГУ-дин
къвалав гвай аспирантурадиз рекье
тур ада «Лезги чIалан диалектар»
темадай кандидатвилин диссертация
хвена.
Эвленмиш хьайидалай кьулухъ
Эмма Ражабовна Грузиядин Тбилиси шегьердиз куьч хьана. Ина ада
лингвиствилин кIвалах давамарна.
Э. Гьажиевади Тбилисидин Шота
Руставелидин тIварунихъ галай театральный институтдин муаллимвиле
кIвалахна. Ада СтIал Сулейманан
т�������������������������������
I������������������������������
варунихъ галай лезгийрин театрдай ракъурнавай студентризни
чирвилер гузвай. Ам алай аямдин классикрин таржумайралдини
машгъул тир. Вич маса уьлкведа
яшамиш жезвайтIани, ада гъвечIи

ватан, мукьва-кьилияр садрани рикIелай ракъурнач. Эмма
Ражабовна мукьвал-мукьвал
Ахцегьиз хкведай. Бубайрин
къаб-къажах, Ахцегьрин шикилар аваз безетмишнавай
адан кIвал хайи ватан рикIел
хуьнин, адахъ цIигелвилин
лишан тир. Вичин пешекарвилин кIвалахдин эхиримжи
25 йисуз Эмма Ражабовнади
Грузиядин техуниверситетда
тарсар гана. Адахъ кIвалахдин
юлдашрин ва студентрин
патай лайихлу гьуьрмет авай.
Эмма Ражабовна дуьньядин хейлин уьлквейра
хьана. Итижлу инсанрихъ
галаз алакъада аваз хьайи
адавай абурукай хейлинбуруз неинки
Дагъустандикай чир, абур гьакI адал
ашукьни хьана. Вичин халкьдин лап
хъсан векилрикай сад хьайи ада лезги
колорит ва жуван гъвечIи ватандизАхцегьиз авай муьгьуьббат хвена.
Вичин уьмуьрдин юлдаш академик
Жондо Жапаридзедихъ галаз санал
адетдин кавказдин хизан яратмишна.
Иниз мукьвал-мукьвал Грузиядин
интеллигенциядин виридалайни
хъсан векилар къвезвай. Грузиядин
мугьманпересвилин виридалайни
хъсан адетар хвена, дагъвийрин
манияр ва гитарадик шегьердин
романсар лугьуналди кьиле физвай
вечеррик ада вичиз хас тир лишанар
кутазвай.
Эмма Ражабовнадихъ кьве аял
ава. Хва Теймураза, химиядин илимрин кандидат яз, нафтадинни газдин
хиле кIвалахзава. Адахъ кьве аял ава
- Нато ва Жонда, гьакIни хтул Соня.
Руш Лалиди БиПи компанияда здравохраненидин рекьяй директорвиле
к���������������������������������
I��������������������������������
валахзава. Гъуьлни галаз ам Лондонда яшамиш жезва. Эмма Ражабовна Гьажиева рагьметдиз финихъ
галаз алакъалу яз адан багърийри
– вах Эльмира Гьажибеговади ва стха
Абдулмут�����������������������
I����������������������
алиб Гьажиева рагьметлудан хизандиз дериндай хажалат
чIугуналди, башсагълугъвал гузва.
Р.�����������������������
S����������������������
. Райондин «ЦIийи дуьнья» газетдин редакциядин къуллугъчийрини Эмма Ражабовна
Гьажиева кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз, адан хизандиз ва
мукьва-кьилийриз, дериндай хажалат чIугуналди, башсагълугъвал гузва. Рагьмет хьурай вичиз!

ПАРА КЬАДАР САГЪРАЙ!
АЛИНА
«Хъсанвал ая!» акциядин сергьятра аваз 20-майдиз ФК «Ахты» командадин футболистар Ахцегьа реабилитационный Центрдиз мугьман
хьана. Набут аялрихъ галаз гуьруьш хуш рафтарвилерин гьалара кьиле
фена. Футболистри абуруз спортдин уьмуьрдикай, къайгъуйрикай ва жегьил спортсменрикай итижлу суьгьбетарна, аялриз ширинлухар ва рикIел
аламукьдай пишкешар гана.
Аялрин къайгъу чIугунай ва абурун гуьгьуьл къачунай Центрдин
коллективди футболистриз «Пара кьадар сагърай!» малумарзава. «Къуй
куьне ийизвай хъсанвал Аллагь-таалади квез са шумуд къатда артух хугурай!»,- лугьузва абуру.

Райондин культурадин управлениедин къуллугъчийри
Рубаба Къурбановадиз пара кIани халадин хва
АГЪАМИРЗОЕВ ЭМИРЖАН
кечмиш хьуниз килигна, дериндай хажалат чIугуналди,
башсагълугъвал гузва. Рагьмет хьурай вичиз!
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