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Нубатдин совещанидал
са шумуд месэладиз килигна
25-июндиз райадминистрациядин актовый залда нубатдин совещание хьана. Совещание "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир Азизова кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин работникар рахана.
Райондин рекьерин участокдин
начальник Лазир Агъабалаева лагьайвал, къир цанвай рекьин фурар
хьанвай чкаяр дуьзар хъувуна, гила
мад чIур хьанвай чкаяр дуьзар хъийида, работникриз мажиб январь-

февралдин варцаринбур гила я ганвайди, мажибарни акьван чIехибур
туш, 10-12 агъзур манат я абуру къачузвайди, рекьер ремонт хъувун
патал кутунвай пулдин такьатар
гилани ахъайнавач.
Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаева къейд
авурвал, нубатдин газет акъудна,
подписчикрив ахгакьарнава, сайтдиз районда кьиле фейи мярекатрикай информация ганва, «Шарвили» эпосдин сувар кьиле тухун патал райадминистрацияда тешкилнавай тешкиллувилин комитетдин
заседанидал гайи тапшуругъар
вири кьилиз акъудиз гьавалат хьанва, работникри концертный программадин гьазурвилер аквазва.
Райондин больницадин кьилин
духтур Азим Азимова лагьайвал,
работникриз майдин вацран мажиб ганва, и йикъара июндин вацран мажибдин аванс хтун лазим я,
17-августдиз чи районда Махачкъаладай пешекарар атана здравоох-

раненидин работникрин выездной коллегия жеда, и коллегия жедалди гьазурвилер аквазва, больницада 47 азарлу ава, раб-дарман,
питание ава.
Финансовый отделдин начальник Бахтияр Ибрагьимова къейд
авурвал, алай вахтунда отделди
пландал асаслу яз кIвалахзава,
июндин вацран мажибдин авансар вири идарайриз ганва, экверин,
газдин пулдин такьатар ахъайнава,
бюджет кьиле тухунин карда авай
кимивилер авач.

Райондин физический спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Рамиз Рамазанова лагьайвал, алатай гьафтеда
КьепIирдал Фикрет Асланован
руьгьдиз бахшна республиканский
турнир кьиле фена, киш юкъуз Кьурагьа стадиондал "Кьурагьрин
къугъунар" кьиле тухвана, и мярекатдиз килигиз халкь тIимил атанвай, вучиз ятIани эхиримжи вахтара халкьди ихьтин мярекатра
иштиракзавач, акьалтзавай несил
спортдал рикI алайбур яз вердишарун патал абур чIехибуру руьгьламишна кIанда.
Совещанидал винидихъ рахайбурулай гъейри райондин образованидин отделдин начальник Рамазан Катибов, райадминистрациядин экономикадин ва чилерин
алакъайрин отделдин начальник
Идрис Муслимов ва масабур рахана.
З.Азизова вири руководителри
чпин кIвалах намуслувилелди кьиле тухун тагькимарна.

"Шарвили" эпосдин сувариз
гьазурвал акунин совещание
22-июндиз "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин
кьилин заместитель Махач Хариеван кабинетда лезгийрин
"Шарвили" эпосдин сувар
тешкиллувилелди кьиле туху-

анал чна райондай чи халкьди
дегьзаманайра ишлемишзавай
шейэр тухуда, чи халкьдин
милли тIуьнар алай столар
ачухда. Фу чкадал чрада. Атай
мугьманар дагъвийриз хас тир

нин рекьяй тешкилнавай тешкиллувилин комитетдин заседание хьана. Заседанида тешкиллувилин комиссиядин
членри иштиракна.
Анал М.Хариева лагьайвал,
Шарвилидин сувариз районди
гьар йисуз хъсан чкаярни кьаз
иштиракзава. Алай йисузни
гьар йисуз адет хьанвайвал и
сувар 19-сеферда тухузва.
Аниз вири районрай, Россиядай патарив гвай гьукуматрай
мугьманар къвезва. Гьар йисуз
хьиз алай йисузни чи районди генани тешкиллувилелди
иштиракна кьиле тухвана
кIанда.
Анал Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир
Будаева лагьайвал, "Шарвили"
эпосдин сувариз гьамиша хьиз
чи райондин майдан ачухда,

къайдада къаршиламишна
кIанда.
Райондин физический культурадинни спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамиз Рамазанова анал суварин программада къалурнавай спортдин вири
мярекатриз гьазурвал акунвайди лагьана.
ГьакIни искусствойрин
школадин директор Магьарам
Къазиеваз атай мугьманрин
вилик хунча гваз фин патал
халкьдин парталар алаз кьве
руш гъун тагькимарна.
М.Хариева заседанидин нетижаяр кьуна, сувариз райондин идарайрин вири руководителри, хуьрерин поселенийрин кьилери, хуьрерин культурайрин кIвалерин работникарни
галаз
иштиракна
кIанзавайди лагьана.
А.Мамедова.

булах

Дагъдин
Малум тирвал, тарихдин гзаф девирра чи халкьди хайи чилер, хайи къул,
Диде-Ватан хуьн паталди гзаф ягъийрихъ акси женгер тухвана, пара дявейра иштиракна ва гьа дявейрай ам гьамиша гъалиб яз акъатна.
Гьелбетда, гьамиша къецепатан
чапхунчийрихъ галаз женгера хьайи,
гзаф дявейра иштиракай халкьдихъ вичин кьегьал рухваяр хьун ва ада вичин
фольклорда гьахьтин игитрин художественный къаматар арадал гъун тIебии
кар я. Чи фольклорда ахьтинди Шарвилидин къамат я.
"Шарвили" эпос ахтармишунин
тарихдай.
"Шарвили" эпосдикай сифте яз малумат гайиди чи лап зурба фольклористрикай сад хьайи Агъалар Гьажиев
(1907-1943-йисар) я. Ада 1941- йисуз
вичи акъудай "Лезгийрин фольклор"
ктабда Шарвилидикай халкьдин арада
машгьур тир са риваят чапнава. Эсер
ада вичи 1941-йисан январдиз хкемви
Магьмудов Загьиравай кхьейди къейднава. Ктабдин эхирда машгьур фольклорист Александр Назаревича (19031985) гьа риваят урус чIалаз элкъуьрна чапнава. Ина А.Назаревича гьакIни
Шарвилидикай вичиз малум тир маса
малуматарни ганва.
1959-йисуз машгьур литературовед
ва философ Агьед Агъаеван (19242003) "Лезгийрин литература" ктаб чапдай акъатна. Ана алимди "Шарвили"
эпосдикайни вичин фикирар лагьанва…
"Шарвили" эпос илимдин бинедаллаз чирунин карда филологиядин илимрин кандидатар-Фируза Вагьабовадин,
Айбике Гъаниевадин, профессор Гьажи Гашарован зегьметар екебур я.
Эпос ахтармишунин, кIватIунин ва
халкьдин арада таблигь авунин карда
Бакудин алимрини са кьадар кIвалахар
кьиле тухвана. Ватандин ЧIехи дяведилай виликан девирда Азербайжандин
Илимрин Академиядин аспирант хьайи,
миллетдал гьалтайла лезги тир Хузеймет Къадимова (1904-1993) Азербайжандин лезги районрай кIватIай "Шарвили" эпосдин са вариант гьа академиядин гъилин хатIарин кхьинрин фондуниз вахканай. Гуьгъуьнай а вариантдин кьисмет гьикI хьанатIа чаз малум
туш.
Алатай асиррин 80-йисарилай Бакудин алимрикай филологиядин илимрин
доктор Мавлуд Ярагьмедова "Шарвили" эпос ахтармишиз эгечIна. Адан
"Лезгийрин эпос "Шарвили" тIвар алай
макъала сифте яз "Азербайжан ССРдин Илимрин Академиядин хабарра"
(1980, №4) азербайжан чIалал чап авунай. Гуьгъуьнай М.Ярагьмедова 1985йисуз акъатай вичин "Азербайжандинни Дагъустандин литературадин алакъаяр" монографияда "Лезги дастан
"Шарвили" ва "Корогълу" тIвар алаз са
кьилни чапнай. Амма, гьайиф хьи, Мавлуд Ярагьмедован "ахтармишунар"
илимдилай гзаф сиясатдиз къуллугъзавайбур хьана. Ада Азербайжанда авай
туьрк миллетчийриз хуш атун патал, са
себебни, са фактни авачиз, "Шарвили"
эпос Азербайжандин XVIII асирдин
фольклордин имарат тир "Корогълу" дастандин таъсирдалди арадал атайди
субутиз алахъна. И кар, гьелбетда,
илимдин рамкайра гьакьдай кар туш.
"Шарвили" эпос кIватIунин ва ахтармишунин кардик бажарагълу шаир ва
фольклорист Абдул Фетягьани (19482012) вичин пай кутуна. Ада 1991-йисуз Махачкъалада "Шарвили: риваятар,
махар" тIвар алаз ктаб акъудна. И
ктабни, эпосдикай адалай вилик акъатнавай маса ктабар хьиз, гзаф къиметлу са эсер хьана.
"Шарвили" эпос ахтармишунин, чап
авунин ва урус чIалаз таржума авунин
карда машгьур публицист ва таржумачи, тарихдин илимрин кандидат Ризван
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"Шарвили" эпос-чи дамах
Ризванован зегьметни чIехиди я.
Алимди 1999-йисуз, З.Ризванова ва
Б.Салимова кIватIна литературадин
кIалубдиз хкай вариант, сифте гаф
кхьена, чапдай акъудна. 2008-йисуз
ада и вариант урус чIалаз элкъуьрна, сифте гафни галаз Махачкъалада чапна.
"Шарвили" эпосдикай акъатнавай

риманрин биографийрайни аквазва.

эхимримжи эсердин автор публицист
Дашдемир Шерифалиев я. Ада 2008йисуз Махачкъалада "Шарвили" эпос
цIийи: риваятар ва делилар" тIвар
алаз ктаб акъудна. Ам "Шарвили"
эпос ахтармишунрин рекье вилик къачунвай са кам ва къиметлу очерк
хьанва.
"Шарвили" эпос машгьур авунин
карда Имам Мизамудинович Яралиевани гзаф зегьмет чIугуна. 2000йисалай гьар йисуз Ахцегьа кьиле
тухузвай суварин йикъари "Шарвили" эпос тек са Дагъустанда ваъ,
гьакI вири Россияда машгьур авуна.
"Шарвили" эпос гьам лезги ва гьакIни
урус чIалал чап авунин харжарни
Имам Мизамудиновича вичин хивез
къачурди я.
Эпос, гьелбетда, идалай кьулухъни ахтармиш хъийида ва ада идалай
кьулухъни яратмишдай гзаф авторриз илгьам гуда. Абурук и темадай
цIийи эсерар арадал гъидай руьгь
кутада.

жемятдин сивера авай рахунриз килигна, Шарвили гьакъикъатда хьайи кас
тир. Ам зурба пагьливан, Ахцегьрин
душманрихъ галаз дявейра еке игитвилер къалурай кас тир лугьуда",кхьизва алимди.
Гуьгъуьнай и месэладал Фируза
Вагьабовадини фикир желбна. Алимди "Шарвили" эпос арадал атай вахт
Алпан гьукуматдихъ галаз алакъалу
ийизва.
Чи фикирдалди, винидихъ эцигнавай суалдиз виридалайни дуьз жаваб
эпосди вичи гузва. Эпосда са чкадал
Шарвилиди чапхунчи Луклулаз акси
дяве ийизвайди къалурнава. Фольклористри Луклул римвийрин полководец
Лукулл Луций Лициний тирди къейдзава. Амни чи эрадилай вилик 1 асирда яшамиш хьайи, Алпан гьукуматдал
кьушунар чIугуна, алпанвийрихъ-лезгийрихъ галаз дяве авур кас я. И кардини Шарвили гьа девирда гьакъикъатда хьайи кас тирди инанмиш жедай
ихтияр гузва ва винидихъ ганвай
Ф.Вагьабовадин фикирар дуьз тирди
субутзава.
"Кьегьал рекьида, тIвар амукьда"
лугьуда бубайри, Шарвилидин игитвилер чи халкьдин манийра, махара, кьисайра, риваятра яшамиш жезва.

Пагьливан Шарвили дуьньядал атуникай
Чи фольклорда Шарвили дуьньядал атуникай рахазвай са шумуд версия ава. Чи фикирдалди, виридалайни гзаф халкьдин арада чкIанвайди
виридалайни машгьурди "Пад яру ич"
махуна ганва. И версияда Шарвилидин буба Дагъларани диде Цуьквера ирид йисуз чпиз аял хьун вилив
хуьзва. Амма абуруз аялар авач.
Садлагьана абурун кIвализ чина нур
авай агъсакъал Касбуба къвезва ва
ада абуруз пад яру ич гузва. Гьа ич
тIуьрдалай кьулухъ абуруз аял жезва ва гьа аялдал тIварни Шарвили
эцигзава.
Ф.Вагьабовади вичин "Лезги литература арадал атун"" монографияда маса мисал гъанва. Гьада къалурнавайвал, диде Насперидин нериз
тIветI финалди, ам кIвачел залан хьана ва и кардилай кьулухъ Шарвили
дуьньядал атана.
Шарвили дуьньядал атуникай
публицист Дашдемир Шерифалиева
кхьизва: "ТIури шегьердин патав гвай
Шткан тIвар алай яйлахда авайла,
тIуриви руш Гъедварзни адан адахли-викIегь жегьил чубан Дагълар
гьаялу мукьвавилин легьзеда
цIайлапанди яна: дуьньядиз Шарвили акъатна".
Чеб дуьньядиз атуникай чарачара версияр хьун эпосдин къагьриманриз хас къилихар я. И кар чаз
дуьньядал машгьур эпосрин къагь-

Шарвили тарихда хьайи кас яни?
Илимдин ва тарихдин чешмейрай
аквазвайвал, Шарвили тарихда яшамиш хьайи кас я. И месэладикай сифте яз кхьейди профессор Агьед Агъаев я. "Халкьдин, иллаки Ахцегьрин

"Шарвили"
эпосдин
кьетIенвилер
Филологиядин илимрин кандидат
Айбике Гъаниевади Шарвилидикай
арадал атанвай фольклордин эсерар
пуд патал пайзава: 1) къагьриманвилин махар; 2) кьисаяр ва риваятар; 3)
манияр.
Чи фикирдалди, Шарвилидикай
малум тир эсеррикай сифтени-сифте
майдандал атанвайбур манияр я. А
маниярни жуьреба-жуьре я: лирикадин
ва хордин манияр, манияр- ишелар ва
масабур. И манийриз кьилдин, чпиз хас
тир сюжетар авач: абура чара-чара тарихдин вакъиаяр ваъ, Шарвилидин
уьмуьрдай чара-чара дуьшуьшар,
адан игитвилер,къуччагъвилер къалурна, пагьливандин гьунаррин тариф
ийизва.
Шарвилидикай манияр адакай арадал атанвай прозадин эсеррани гьатнава. Вири и манийра Шарвилидин
къагьриманвилин къамат ва ада тухвай женгер къалурнава.
Шарвилидикай туькIуьрнавай манийриз, мисал яз, чавай "Вад йиса авай
Шарвили гьайванрив финикай мани",
"Шарвилиди гиярвияр кускафтаррикай
азад авуникай мани", "Шарвилидиз
Гиярдин дишегьлийри лагьай мани" ва
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масабур къалуриз жеда.
Шарвилидикай туькIуьрнавай махарани, манийра хьиз, адан игитвилерикай, кьегьалвилерикай, ада къецепатан чапхунчийриз ва чIулав къуватриз акси кьиле тухвай женгерикай, ада
иштиракай дявейрикай ихтилатзава. И
махара ам чIехи къуват, зурба беден,
иер буй-бухах авай са пагьливан хьиз
къалурнава. Ада Ватан гьар са чIавуз
жуьреба-жуьре къуватрикай: девлерикай, кускафтаррикай, чинеррикай, чапхунчийрикай, халкьдин душманрикай
хуьзва. Ихьтин махариз, мисал яз, чавай "Пад яру ич", "Аламатдин гада",
"КIеви ахвар", "Надир-шагьдин кьушун тергун" ва масабур къалуриз
жеда.
Шарвилидикай арадал атанвай
кьисайрин ва риваятрин кьилин тема
къецепатан чапхунчийрикай Ватан
хуьнин тема я. Абуруз, мисал яз, чавай "Къуват", "Турни гуьрз", "КIелед
хев" ва масабур къалуриз жеда. "Шарвили" эпосдин масштаб чIехи я. Ина
лезгийрин уьмуьрдин гзаф терефар
къалурнава, инсанрин майишатдин
къайгъуйрилай гатIумна, лап пак мурадралди вири халкьдин руьгь экуь,
художественный рангаралди ганва.
"Шарвили" эпосда кьилин игитдилай гъейри маса образрини кьетIен чка
кьазва. Абуруз, мисал яз, чавай эсерда чIехи гьуьрметдалди ва муьгьуьббатдалди яратмишнавай Дагъларан,
Цуькверан, Касбубадин ва маса къаматар къалуриз жеда. Абур гьар сад
эпосда рикIел аламукьдай художественный
рангаралди,
кьетIенвилералди ганва.
Къецепатан чапхунчийриз ва чIулав
къуватриз акси женг "Шарвили" эпосдин лейтотив я. Вичин къилихрин къенивилелди,
игитвилелди,
викIегьвилелди, жумартвилелди Шарвили халкьдин рикIиз кIани, сейли образ я. Халкьди вичиз акуна кIанзавай
хъсан жигьетар вири адан къилихра
ганва.
Санлай къачурла, "Шарвили" эпос
халкьдин мурадрин, азадвиликай, аслу
туширвиликай фикиррин, хиялрин энциклопедия я. Ам оптимиствилин нотайралди акьалтIзава: "Зи халкь, эгер
куьн са вядеда кIевера гьатна, квез
куьмек герек атайтIа, гьа чIавуз
КIелед хивез, зи сурун кьилихъ атана,
куьне пуд сеферда "Шарвили, Шарвили, Шарвили!" лагьана эвера. Гьа
чIавуз зун куь куьмекдиз къведа". Им
халкьдин руьгьдин чIехивилин, адан
экуь гележегдихъ авай чIехи умуддин
лишан я.
"Шарвили" эпос лезги литературадани илгьамдин чешмейрикай сад я.
Эсердин бинедаллаз лезги шаирри,
прозаикри ва драматургри гзаф эсерар яратмишнава ва алай вахтундани
яратмишзава. Шарвилидиз алай девирдин гзаф шаирри шиирар ва композиторри гьаваяр бахшнава. Абуруз,
мисал яз, чавай шаиррикай Алирза
Саидован, Ибрагьим Гьуьсейнован,
Забит Ризванован, Байрам Салимован, Исмихан Къадимован, Фейзудин
Нагъиеван, Седакъет Керимовадин,
Гуьлбес Асланхановадин, Арбен
Къардашан, композиторрикай Асеф
Мегьманан, Мегьамед Гьуьсейнован,
Къагьриман Ибрагьимован, А.Гьамзатован ва масабурун тIварар кьаз
жеда.
Девирар, несилар къвез-алатда.
Гьар са девирдиз, гьар са несилдиз
вичин къилихар, вичин хиялар, мурадар, дуьнья акунар жеда.
ЯтIани "Шарвили" эпос ва адан
кьилин игит тир пагьливан Шарвили
вири девирра чи халкьдин дамах ва
даях яз амукьда.
"Лезги газетдай" къачурди я.
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"Кьурагьрин къугъунар"
турнир кьиле фена
23-июндиз Кьурагьрин хуьруьн
стадионда спортдин милли жуьрейрай райондин ватанперес Гьажимурад Бабаеван руьгьдиз бахшна турнир кьиле фена. Пуд лагьай
сеферда кьиле фейи акъажунра 7
жуьредай акъажунар хьана.
И акъажунра Кьурагь ва Сулей-

КьепIирдал Фикрет Асланован турнир
кьиле фена
19 ва 20-июндиз КьепIиррин хуьряй
тир силач Фикрет Асланован руьгьдиз
бахшна 2001-2007-йисара ханвай ва
гьадалай гъвечIи яшарин аялрин арада азаддиз кьршахар кьунай респуб-

ЦIил ялунай гъалибчийризни,
призерриз кубок, грамотаяр, медалар ва пулдин пишкешар (12 агъзур, 9 агъзур, 6 агъзур манат) гана.
Гьар са акъажундай дуствилин
алакъа хвена, кьиле фейи акъажунра, ихьтин нетижаяр хьана:
2 км-диз кроссдай: 1-чка Марат
ликанский турнир кьиле фена.
Турнирдин тешкилатчияр райондин
физкультурадинни спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отдел,
КьепIиррин хуьруьн администрация ва
Аслановрин хизан тир. Акъажунра 29,
32,35,38,42,46, 50,54,58,63,69 кг-дин заланвал авай категориядин 200 спортсменди иштиракна.
Турнирдиз тебрикдин гаф гваз рахай, гьуьрметлу мугьманар, тир боксдай олимпийский чемпион Гьайдарбек Гьайдарбеков, азаддиз кьуршахар
кьунай МСМК Насир Абдуллаев ва
масабур атанвай.
КIвенкIвечи чкаяр кьур спортсменриз медалар, гьуьрметдин грамотаяр, пулдин пишкешар гана. Фикрет
Асланов 1944-йисан 4-апрелдиз

ман-Стальский районрай 160
спортсменди иштиракна. Турнир
«Кьурагь район» муниципальный
тешкилатдин кьилин заместитель
Махач Хариева ачухна, ихьтин мярекатри жегьилрин, халкьарин арада авай алакъаяр, халкьдин арада
авай дуствал мягькемарзавайди я
лагьана ада.
Инал рахай райондин физкультурадинни спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделдин начальник
Рамиз Рамазанова, Шамиль Гьажи
Омарова ихьтин мярекатри жегьилрин арада стхавилин алакъаяр
хъсанарзавайди, ихьтин крарал
Аллагь рази жедайди лагьана.
ГьакIни инал рахай Гьажимурад
Бабаеван гада Заур Бабаева вичин
бубадин руьгьдиз гьуьрметна инал
атана иштиракзавай виридаз чухсагъул малумарна. ГьакIни ада ихьтин мярекат тухуз куьмек гайи вирибуруз чухсагъул лагьана.
Къейд ийин хьи, акъажунрин
призовой фонд 200 агъзур манат
тир. Общекомандадин сад лагьай
чка Кьурагьрин командади кьуна.
Гъалибчийризни призерриз, грамотаяр, медалар, футболкаяр, къиметлу кубок, (5 агъзур, 4 агъзур, 3
агъзур манат) пул гана.
Акъажунрин спонсор тир Мегьамедзагьир Гьабибуллаева вири
гъалибчийриз телефонар багъишна.

Рагьимова (КIири), 2-чка Мегьамед
Кунбутаева (КIахцугъ), 3-чка Нурудин Абдулмажидова (Кьурагь );
Шешел хкажунай (50 кг): 1-чка
Равиль Ремиева (КьепIир), 2-чка
Амиль Шихрагьимова (КьепIир), 3чка Тарлан Магьмудова (КIири);
Ярх хьана ченеяр кягъунай: 1-чка
Ренат Оружбекова (Кьурагь), 2-чка
Эдгар Алибекова (Кьурагь), 3-чка
Алмас Манчарова (КIири);
7 кг-дин къван гадарунай 1-чка
Камиль Мусаева (Кьурагь), 2-чка
Эмир Шихрагьимова (КьепIир), 3чка Замир Бабаев (Кьурагь;
ЧIемерукдай лишанар кьунай: 1чка Шамиль Омарова (Кьурагь), 2чка Рамиль Абдурагьимова (Кьурагь), 3-чка Фаик Юзбекова
(КьепIир);
Турникдик чене кягъунай: 1-чка
Ислам Абдулазизова (Кьурагь), 2чка Мурад Тажибова (КIири), 3-чка
Гьасанбек Рамазанова (Ашар) кьуна.
ЦIил
ялунай:
1-чкадиз
КIахцугърин,
2-чкадиз
КьепIиррин, 3-чкадиз Кьурагьрин
командаяр лайихлу хьана.
Вири командадиз: 1-чка Кьурагьрин хуьруьн, 2-чка КьепIиррин
хуьруьн, 3-чка КIирийрин хуьруьн
командайриз хьана.
А.Мамедова.
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КьепIиррин хуьре дидедиз хьана.
ГъвечIи чIавалай вичин тай-туьшерин
арада хъсан физический ва лидервилин алакьунралди тафаватлу тир.Адаз
азаддиз кьуршахар кьунин техника
хъсандиз чидай. 1962-йисуз
Фикрет Асланова Буйнакскдин
спортивный школада жегьилар
вердишариз башламишна. Ина
ам Дагъустандин тIвар-ван
авай борец Сали Сулеймановахъ (Мамма Махтулаев) галаз
таниш хьана. Сали Сулеймановахъ галаз хьайи танишвили
къуршахар кьуникай вичиз авай
адетдин фикир дегишарна. Гьа
са вахтунда залан атлетикадал
машгъул жез башламишна.
Фикрет гзаф къуватлу тирвиляй адаз
лап залан шейэрни регьятдиз хкаждай.
И йисара ада вичин саратникрикай,
гьакIни вичин хуьруьнвийрикай вичиз
вичин алакьунар къалуруниз гьазурвал
акваз куьмек гудай команда кIватIна.
Вичин алакъунар Фикрет Асланова вири Дагъустанда ва вири Средний
Азияда къалурна. Сад лагьай чка Дербент райондин Белиж поселокдин командади кьуна. Абуруз кубок ва 5 агъзур манат пулдин пишкеш гана.
"Кьурагь район" муниципальный
тешкилатдин Кьил Замир Азизова
турнирдин кьилин спонсор Октай Аслановаз Кьурагьрин хуьруьн гъилел
чIугунвай шикил гана.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди Ф.Мегьамедова я

"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин администрациядин работникри Халикьов Жаврудиназ халу
ЗИЛЬФИКЪАР
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Будайчиев
Эмируллагьаз стха
МЕГЬАМЕД
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин работникри
Алибекова Наилядиз къари
ЛАЗЛУХАН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании за 05
БВ № 0039194 , выданный в 2011 году Кумухской СОШ Курахского района, РД на имя Селимовой Саимат Ширинбековны, считать
недействительным.
Утерянный аттестат о среднем полном образовании за № 0021247,
выданный в 2010 году "Курахская СОШ № 1" Курахского района
на имя Таибова Ниби Исламудиновича, считать недействительным.
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