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18-мартдиз райадмини-
страциядин актовый залда
гьар гьафтедин ислен юкъ-
уз жезвай райондин руко-
водителри ийизвай
кIвалахдин нетижаяр кьа-
дай  совещание хьана.
Совещание "Кьурагь

район" муниципальный
райондин Кьил Замир Ази-
зова кьиле тухвана.
Анал гьар са идарадин

руководителди чпи авунвай
кIвалахдикай лагьана.
Райондин бейкар агьа-

лияр кIвалахдал таъминар-
дай центрдин начальник
Гьажихан Гьажиханова  ла-
гьайвал, идаради пландал
асаслу яз кIвалахзава, бей-
карар алатай йисуз гзаф ре-
гистрация авунвай, алай
йисуз кардик акатзавай
цIийи проектар авач.
КЦСОН-дин директор

Руслан Гьасанова къейд
авурвал, Центрди кьиле ту-
хузвай игьтияжар гзаф кьи-
ле тухвана кIанзава, мажиб
вири работникризганва,
квартальный отчетриз гьа-
зур жезва.
Райондин культурадин

идарадин начальник Абдул-
къадир Будаева лагьайвал,
14-мартдиз Культурадин-
залда къунши районрайни
манидарриз эверна, кон-
церт гана, анал райондин
культурадин работникри
гьазурнавай халкьдин ви-
ликан адетрикай сад тир
свас гъунин перде къалур-
на, и йикъара концерт гваз
Ашазни Хпежиз фида, 21-
мартдин суварин концерт-
диз гьазур жезва.
ЦРБ-дин кьилин духтур

Азим Азимова къейд авур-
вал, больницада 19 койка-

диз лицензия авунва, дар-
манар ава, мажибар ганва.
Рекьерин участокдин на-

чальник Лазир Агъабалае-
ва лагьайвал, рекьерин
транспортдин гьерекат ава,
идарадик  кутунвай  2018-
йисан 800 агъзур манат
Дагавтодордал алама, тен-
дер авун патал хейлин до-
кументар гьазурна кIанзава.
Райондин образовани-

дин отделдин начальник
Рамазан Катибова къейд
авурвал, алатай гьафтеда-
Бугъдатепедин, Кумухърин
школаяр ахтармишиз фена,
ана аялриз заданияр гана,
документация ахтармишна,
ЕГЭ кьиле тухузвай тешки-
латчийрихъ галаз онлайн
режимда  чирвилерин
кIвалах кьиле тухвана.
Совещанидал винидихъ

рахайбурулай гъейри рай-
ондин пенсионный фонду-
нин отделдин начальник
Агьмед  Назаралиев, агьа-
лияр яшайишдин рекьяй
хуьдай управленидин на-
чальник Сейфудин Жамал-
динов, финотделдин пеше-
кар  ПатIимат Бабаева,
ЗАГС-дин заведующий
Ракъужат Гьашумова, ве-
туправленидин пешекар
Мавлудин Сефералиев,
райондин казенный ва
бюджетный бухгалтерия-
дин кьилин бухгалтер Ро-
берт Асланов ва масабур
рахана.
З.Азизова вири руково-

дителри работникарни га-
лаз 21-мартдин сувар-Яран
суварик иштиракун тагьки-
марна.

20-мартдиз Дагъустан Рес-
публикадин ругуд лагьай сефер-
да хкянавай Халкьдин Собра-
нидин 33-сессия хьана. Сесси-
ядал РД-дин парламентдиз Чар

гваз экъечIай Дагъустандин
Кьил Владимир Васильева къей-
дна: "Россиядин Федерациядин
Президент Владимир Владими-
рович Путинан Чарче раижна-
вай, гьакIни "майдин Указдал-
ди" тайинарнавай везифаяр чун
патал кар алайбур я.
Государстводин политика

инсан патал лап важиблу месэ-
лаяр гьялунал: адан хатасузвал
таъминарунал, ам кар-кеспидик
кутунал, адан дуллухар хкажу-
нал, адаз яшамиш хьун патал
къулай шартIар яратмишунал,
тIем акакьдай ва ерилу образо-
вание къачунал, медицинадин
куьмек агакьарунал желбда.
Эхиримжи йисара сихдаказ

ва акатайвал эцигунар кьиле
тухун себеб яз Махачкъала
гьакъикъатда общество патал
метлеб авай хейлин зонайрикай,
скверрикай ва аллеяйрикай,
аялрин бахчайрин ва школайрин
мулкарикай магьрум хьана. Чаз
Москвадин Правительстводи
куьмекна ва Ленинан
тIварунихъ галай майданни адан
патарив гвай чкаяр цIийикIа
туькIуьр хъувун патал 350 мил-
лион манат пул багъишна. Про-
ект веревирд авунал обще-
ственностни желбна. И проект
шегьердин тарихдихъ галаз
алакъалу пай цIийикIа туькIуьр
хъувунин кардик кьил кутун
жеда.
Инал общественный мулкар

кIвалахзава",-лагьана Влади-
мир Васильева.
В.Васильева вичин Чарче

карчивилиз куьмек гунин ва
Дагъустандиз инвестицияр
желб авунин месэлайриз кьа-
булзавай серенжемрикай суьгь-
бетна. "Инвестицияр желб ийи-
дайвал, региондин гьуьндуьр-
вал хкажунин мурадралди му-
ниципалитетрихъ галаз санал
экономикадин жигьетдай амай-
бурулай йигин еришралди вилик
тухудай чкаяр тайинарна. "Кас-
пийск" ва "Дагъустандин Огни".
Гьар са школьник учебник-

ралди таъминарун герек я.
ЦIинин йисалай чун 11047 уче-
ник патал чкаяр жедай 33 шко-
ла эцигунив эгечIзава. И мура-
дар патал федеральный бюджет-
дай чав 3,9 миллиард манатди-
лай виниз такьатар агакьна.
"Виш школа" проект кьилиз акъ-
удунин барадай хъсан тежриба
кIватIнава.
Дагъустандин Кьили вичин

Чарче республикадин медици-
надин хел цIийи хъувунин се-
ренжемарни раижна. Медицина-
дин рекьяй виниз тир техноло-
гийрал бинелу куьмек гузвай
медицинадин идарайрин кьадар
йисандавай-суз артух жезва,
2018-йисуз   саки 6 агъзур
дагъустанвидиз ахьтин куьмек
гана. Им, адалай виликан йисав
гекъигайла, тахминан 24 про-
центдин гзаф я. 2019-йисуз и
делил мадни 35 процентдин хка-
жун пландик кутунва. Алай йи-
суз республикадин 7 агъзур
касдилай виниз агьалийрив ви-
низ тир технологийрал бинелу
куьмек агакьда.

"Земский духтур" програм-
мадин сергьятра аваз хуьрерин
чкайра здравоохраненидиз же-
гьил пешекарар желб авуникай
еке куьмек жеда. 2019-йисуз
хуьрерин чкайриз 224 духтур ва
10 фельдшер желб авун план-
ламишнава. (2018-йисуз и про-
граммадин сергьятра аваз 202
кас пешекарар кеспидик куту-
на).
Владимир Васильева гъиле

авай йисан бюджетдай набутар
яшайишдин кIвалералди таъми-
нарун патал 300 миллион манат-
дилай тIимил тушиз такьатар
чара авун тапшурмишна….

(Куьруьдаз гузва. Чар
вири  райондин официальный
сайтдай кIелиз жеда).

аваданламишунив комплексни-
даказ эгечIун, гьа гьисабдай
"Шегьерра къулай шартIар ара-
дал гъун", "Автомобилрин ха-
тасузвал ва ерилу рекьер" про-

граммаяр, электро-
передачайрин лини-
яр, целди таъминар-
дай сетар, культура-
дин ирсинин имара-
тар цIийикIа
туькIуьр хъувунин
программаяр чеб-
чпихъ галаз алакъ-
алу авун чарасуз
тирди къейд авун
герек я. Сифте ну-
батда Махачкъала-
дин тарихдихъ галаз
алакъалу пай
цIийикIа туькIуьр
хъувунив гьа къай-
дада эгечIун герек
я. Общественный
транспортдин къу-
рулушар хъсанару-

низ, яхдиз физвайбур патал къу-
лай шартIар яратмишуниз лазим
тир фикир гун герек я. И кар
республикадин вири шегьерриз
талукь я".
НафтIадин хел республика-

дин кудай шейэринни энергети-
кадин комплексдин гележег
авай хилерикай сад я. РД-дин
Кьили и хиле крар авай гьалди-
кай, ам вилик тухунин планри-
кай лагьана.
В.Васильева къейд авурвал,

нафтIадикай гьазурзавай про-
дуктрин кьадар артухаруни мо-
торра ишлемишдай кудай шей-
инин патахъай республикадин
игьтияжар тамамавилелди таъ-
минардай мумкинвилер гуда.

"Са хиле къайда туни аква-
дайвал менфят гузва. Чуьнуь-
хунрал эхир эцигайла, лазим
тир кьадарра нафтни агакьзава,
завод ва нефтепровод герек тир-
вал кардик кутаз, муьштери
ерилу кудай шейиналди таъми-
нариз жезва. ГьакI хьайила,
къвезвай налогрин пуларин,
кIвалахдай чкайрин кьадарни
артух жезва.
Республикадин кудай шей-

эринни энергетикадин комплек-
сдин гьар са секторда чIехи
кIвалах тухун герек я. Вилик
эцигнавай макьсадрив агакьа-
рун патал чна чи амадагрихъ-
"Россетрихъ", "Газпромдихъ",
"Лукойлдихъ", "Россетрихъ",
"Русгидродихъ" галаз санал

Халкьдин Собранидиз ЧарРайадминистрацияда

Гьафтедин нетижаяр кьуна
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18-мартдиз Кьурагьрин 1-нум-
радин юкьван школадин фойеда
лезги халкьдин мярекатриз, тарих-

дин адетриз талукьарна чIехи клас-
сра кIелзавай аялрин  иштираквал
аваз  мярекат кьиле фена.
Мярекат лезги чIалан муаллим

Ирина Меликовади тешкилна ва
ачухна. Ада лезги халкьдин адетри-
кай суьгьбет авуна.Халкьдин аде-
тар арадай акъат тавун патал абур
х в е н а
кIанзавайди,
абур несилдив
агакьарун гьар
садан буржи
тирди лагьана.

 Мярекатда
аялри эвел за-
м а н а д и л а й
авай адетар:
свас гъиз фи-
дай къайдаяр,
сусан  жигьи-
зар  гьикI
гьазурзавайтIа,
к ъ а в у м р и н
кIвале гуьруь-
шмиш гьикI
к ь и л е
физвайтIа, дишегьлийри мелера
гьихьтин кIвалахар ийизвайтIа,
гьихьтин манияр лугьузвайтIа куь-
луь сегьнеяр къалурна.
Мярекатдин ведущияр тир Аль-

бина Велибековадини Жамиля Ба-
баевади гьар са сегьне гьихьтин
адетар авайтIа куьлуь суьгьбет
ийиз, аялри лезги халкьдин алухар
алаз сегьнеяр лап хъсан къалурна.

 Мярекатдин эхирдай   инал ра-

хай Кьурагьрин 1-нумрадин юкь-
ван школадин директор Гьамид
Мисриева мярекатда иштирак авур

аялриз,  абурал
з е г ь м е т
чIугвазвай, чпин
пешедал рикI алай
муаллимриз чух-
сагъул лагьана.

-Ингье квез ак-
вазва чи ата-бу-
байриз гьихьтин
адетар  авайтIа,
чна  чи лезги чIал,
чи адетар  ирс яз
хвена,  къвезвай
несилдал агакьар-
на кIанда,- лагьана
Гь.Мисриева.

 ГьакIни ,инал рахай райондин
образованидин отделдин началь-
ник Рамазан Катибова райондин
образованидин отделдин работ-
никрин  патай аялрал зегьмет
чIугвазвай муаллимриз еке чух-
сагъул малумарна. -Аялрихъ бажа-
рагъ авайди чаз, гьелбетда, акваз-

ва,  абурухъ кIелунрани еке агалкь-
унар жедайдак умуд кутазвайди ла-
гьана ада.
Эхирдай муаллимар ва мярекат-

да иштирак авур аялар дегь зама-
надилай инихъ авай хуьрекар, ши-
ринлухар алай ачух столрихъ ацукь-
на. Шад  мярекат кьуьлер авуналди
геждалди давам хьана.

                              А.Мамедова.

Лезги халкьдин мярекатар ва адетар

Лезги халкьдин милли суваррикай
иллаки къадимлу, къешенг ва жанлу-

ди Яран сувар я лагьайтIа зун гъалатI
жедач. Им югъни йиф сад хьана, вири
тIебиатдал чан къвезвай, гатфарин
кIвалахриз гьазурвал аквазвай, гьар са
кIвале къени суфрадал милли жуьре-

дин туьн-хъун, яр-нямет бул жезвай,
сада-сад хушвилелди къунагъламиш-
завай сувар я.
Вилик квай йикъар гьич кьуьдди

тахьай хьтин жив къвадайбур

хьанатIани, суварин югъ рагъ авай гуь-
луьшанди хьана.
Сувариз талукьарнавай мярекат

нянин сятдин 7-даз райцентрдал къей-
дна. Майдандал кьиле "Кьурагь рай-

он" муниципальный райондин Кьил За-
мир Азизов аваз вири организацийрин-
ни учрежденийрин руководителар,
работникар ва хуьруьн жемят ата-
на кIватI хьанвай. Анал лезгийрин
милли хуьрекар алай столар ачух-
навай.
Тебрикдин куьруь гаф рахунал-

ди, суварин мярекат райондин куль-
турадин работник Мадина Мурту-
залиевади ачухна ва гаф райондин
Общественный  Палатадин ва  рай-
ондин агъсакъалринни ветеранрин
Советдин председатель Фахрудин
Мирзоеваз гана.

-Яран сувар чи бубайри, уллу бу-
байрини къейдзавай, абуру берека-
тар артух хьун патал дуьаяр ийи-
дай,  инсанриз зегьметдал ашукь
хьуниз эвер гудай. А адетар чнани
давамарзава, чалай гуьгъуьниз
къведай несилринни давамарун ла-
зим я. Яран сувари инсанрик цIийи
гьиссер, ашкъи-шадвал кутазва,
абур гатфарин кIвалахриз гьазурза-
ва. И сувар Дагъустандин гьар са
миллетди чпиз хас тир лишанрал-

ди, дуствилелди, сада-садаз гьуьрмет
авуналди къейдзава. Яран сувар
гьакъикъатда чи халкьарин садвал,
дуствал къалурзавай кьетIен лишан я.
И сувар квез рикIин сидкьидай муба-

ракрай, азиз районэгьлияр!-лагьана
ада.
Райондин культурадин гьевескар

артистрин дестеди: Садуллагь
ТIаибова, Равидин ТIагьирова, Масан

Асланова, Ра-
жидин Исмаи-
лова, Шафу-
дин Саруева,
Мадина Мур-
тузалиевади
ва маса сува-
рин иштирак-
чийрин гуьгь-
уьлар халкь-
дин манийри-
кай  ибарат
концертдин
гегьенш про-
граммадалди
шадарна.
С ув а р и н

гурлу мярека-
тар-шадвилер
райондин хуь-
рера ва Кьу-
рагьрин къа-
дим хуьруьн
м я г ь л е й р а

Яран ялаврихъ галаз санал яргъалди
давам хьана. ГьакIни спортдин мяре-
катар кьиле фена.

Мярекатар

Яран сувар шад гьалара къейдна

Халкьдин тарихдин адетар
                ирс яз тазва

Гьар са халкьдихъ хьиз чи лезги
халкьдихъни вичин девлетлу меде-
ният ава. Ам дегьзаманайрилай чал
чи ата бубайрилай агакьнавай адет-
ралди девлетлу я. Ихьтин сувари-
кай сад Яран сувар я.
Яран сувар райондин вири хуь-

рера хьиз Ашани шад гьалара кьи-
ле тухвана.

21-мартдин юкъуз хуьре пуд ко-
мандадин арада футболдай акъажу-
нар кьиле фена.
Нянихъ хуьруьн центрдал пут

хкажунай ва гадарунай, алай  чка-
дилай хкадарунилай, гъилер кьу-
най акъажунар кьиле фена. Хуьре
адет хьанвайвал, магьлейрал, хуь-
руьн дагъдин кьве чкадал цIаяр хъу-
вунвай. ЧIехи цIай хуьруьн юкьвал
хъувунвай. КIватI хьанвайбуруз хуь-
руьн Культурадин кIвалин заведу-

ющий Нариман Рамазанова мани-
яр лагьана.
Анал хуьруьнбуруз райондин

информационный технологийрин
ва печатдин руководитель Жавру-
дин Халикьова, хуьруьн админис-
трациядин кьил Али Алиева муба-
ракна.
Акъажунра гъалиб хьайибуруз

хуьруьн администрациядин патай
пишкешар, мярекатдал алай ди-
шегьлийриз ва аялриз ширинлухар
гана. Лагьана кIанда, и сеферда хуь-
руьз пата-къерехда яшамиш жезвай
гзафбур хтанвай. Аялри адет тир-
вал барбияр ахъайна. Хуьруьн гуь-
не пата дагъдилай чархар ахъай-
дайла лап рикIелай тефидай хьтин
гьиссер акатзавай. Паталай хтайбу-
ру  чпин аял вахтар рикIел хкиз
шадвалзавай.

                            А.Рамазанова.

Яран сувар-Аша

      М.Агьмедова.
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