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Гьафтедин ва йисан
нетижаяр кьуна

21-январдиз райадминистрациядин актовый
залда райондин идарайрин
руководителри алатай йисуз ва алатай гьафтеда авунвай кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание хьана.
Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизова кьиле тухвана.
З.Азизова алатай йисуз
чи райондихъ вири позицийрай республикада хъсан
нетижаяр хьанвайди къейдна ва и агалкьунрай вири
работникриз ва районэгьлийриз чухсагъул лагьана.
Анал хейлин идарайрин
руководителри авунвай
кIвалахдикай информация
гана. Райондин бейкар агьалияр кIвалахдал таъминардай Центрдин начальник
Гьажихан Гьажиханова
къейд авурвал, алатай йисуз
планламишнавай вири
кIвалах 100 процентдин
кьилиз акъуднава, алатай
йисуз, вилик квай йисав
гекъигайла, центрда учетда
30 бейкардин гзаф акъвазнава.
КЦСОН-дин директор
Руслан Гьасанова лагьайвал, мажибрин бурж алач,
алатай йисуз спонсоррин
куьмекдалди агакь тийизвайбуруз 84 агъзур манатдин куьмек авуна, мярекатар тухвана, чи министерстводай и рекьериз пулдин
такьатар ахъайнач, алай йисуз центрди таъминарун
патал гзаф кьадар агьалияр кутунва, иниз килигна
кIвалахни гзаф авуна
кIанзава.
Ветеринарный управленидин начальник Надир
Асланова къейд авурвал,
алатай йисуз карантин
эцигна, чIуру азарар пайда
хьайи дуьшуьшар хьанач,
ветуправленидиз яд къвезмач, яд авачирвиляй чаз лабораториядин анализар
ийиз четин жезва, Ветеринарный Комитет агална, чи
идара хуьруьн майишатдин
министерстводал элягъ хъувунва, иниз килигна сокращениярни хьун мумкин я.
Райондин пенсионный
фондунин отделдин на-

чальник Агьмед Назаралиева лагьайвал, январдин
вацран пенсияр ганва, 30
йисалай виниз хуьруьн
майишатда кIвалах авурбуруз алай йисан 1-январдилай пенсия гзаф жезва,
амма чIехи паярин стажар
амач, колхозар, совхозар
чкIайла абурун стажарни
квахьнава.
Рекьерин участокдин начальник Лазир Агъабаллаева къейд авурвал, рекьерал
къум ва кьел вегьенва,
транспортдин алакъа ава,
идарадиз мастер герекзава,
и рекьяй образование авай
кас кIанзава.
ЗАГС-дин заведующий
Ракъужат Гьашумовади лагьайвал, отчетар гьазурунал
машгъул я, 2018-йисуз ханвай аялрин кьадар тIимил я,
2018-йисуз 154 аял ханва,
2017-йисуз 200- виниз
аялар ханвай.
Райондин агьалияр
яшайишдин рекьяй хуьдай
управленидин начальник
Сейфудин Жамалдинова
къейд авурвал, 2017 -йисуз
игьтияжрин 20 миллиондилай виниз бурж аламай,
2018-йисуз 50 агъзур манат
алама, нормативно-правовой документра дегишвилер хьайила чна агьалияр
хабардар ийизва, и документар июндин вацралди
управленидиз агакьар хъувуна кIанзава, Россиядин
Почтамтдихъ галаз икьрар
кутIун хъувуна.
Райондин образованидин отделдин начальник
Рамазан Катибова лагьайвал, алатай йис образованидин учрежденияр патал
пис йис хьанач, ЕГЭ-рай
хъсан нетижаяр хьана, алава чирвилер гудай образованидин кIвалах пис туш,
аялар 80 процент желбнава, 100 школа проектдай ремонтзавай Хуьрехуьруьн ва
Ашарин школайра тIимилшимил кIвалахар ама.
З.Азизова вири рахай
руководителри авунвай
кIвалахдиз анализ гана ва
авай кимивилер арадай
акъуддай меслятар гана.

Билетар вахкана
Алай йисан 19-январдиз
"Сад тир Россия" партиядин региональный отделе-

Халкьдин Собранидиз чухсагъул лагьана.
"Сад тир Россиядин"

нидин ХХХI Конференция
хьана. Ана Дагъустандин
Кьил Владимир Васильевани иштиракна.
В.Васильева бюджет гьазурдайла иштирак авунай

партиядин проектри нетижалувал
къалурайди,
партиядин кIвалах вилик
физвайди лагьана.
Чи райондани "Сад тир
Россия" региональный от-

деленида хейлин кIвалах
кьиле тухузва. Югъ-къандавай партиядин жергеяр къалин жезва . Алай вахтунда
райондин региональный
отделенида 500-далай виниз членар ава. И йикъарани и жергейриз хейлинбур
кьабулна. Абурун жергеда
"Информационный технологийрин ва печатдин Центрдин работникар тир Мегьамедова Фазина, Агьмедова Маида, Алибекова
Наиля ва Мусаева Зулейха
ава.
Кьурагь райондин региональный отделенидин руководитель Махач Хариева
абурув членвилин билетар
вахкана. "Сад тир Россия"
партиядин агалкьунрикай
лагьана.
Чи корр.

Кьурагь райондин-90 йис

Кьурагь я зи хайи хуьр
Са бязи делилри шагьидвалзавайвал, гилан Кьурагьрин хуьруьн кьилихъ дегь заманада Гияр хуьр экIя хьанвай. Вичин чIехивилиз килигна адаз шегьер лугьузвай.
Гияр шегьер мукьвал - мукьвал къецепатан чапхунчийри
гьелекзавай. Чкадин агьалийри Гияр мягькем къеледиз элкъуьрна, адахъ кьакьан цлар
агулдна. Гияр шегьердин бине
кутуна саки 2000 йисалай виниз я.
Къадим заманадин и шегьердин тIвар арадиз атунин
патахъай гьуьжетар арадиз
къвезва. Тарихдал машгъул
хьайи рагьметлу кьурагьви
Исаев Рагьметан гафаралди,
Гияр и шегьердин гьаким
хьайи эрменидин папан
тIварунихъ галаз алакъалу я.
И фикирдиз Кьурагьрин хуьряй тир педагогикадин илимрин кандидат Саидов Тажидин акси я. Адан фикирдалди
куьгьне шегьердин тIвар къадим лезгийри ибадат ийизвай
Яран Гъуцарихъ галаз алакъалу я. Яр бегьерлувилин Гъу-

цар яз гьисабзавай.
Гияр тIвар алаз и шегьер
Кавказдин Албанияда мукьвал - мукьвал дуьшуьш жезва. Гияр шегьерди къецепатан чапхунчийрин, ибурукай
яз сасанидрин, хазаррин, фарсрин, туьркверин ва арабрин
гьужумар эхна.
5 - асирдин эвелра Гиярдал сасанидрин кьушунри гьужумна ва ам михьиз чукIурна.
Бязи ихтилатриз килигайла,
къадим Гияр алай чкадал сасанидри чукIурай 7 хуьряй
кIватI хъхьанвай агьалийри
цIийи хуьр кутуна ва адазни
"Кьурагь" лагьана тIвар гана.
Яшлу ксари тестикьарзавайвал, хуьруьн тIвар "кьурагь"
лагьай гафунилай арадиз атанва, яни тIебиатдинни гьавадин
кьетIенвилерихъ галаз алакъалу я.
Рагьметлу арабист Гъалиб Садикьидин гафаралди, и
тIвар араб чIалай атанва,
Кьурагь и хуьруьн серин гьавадиз килигна ганва. Садикьиди мад са ихьтин кар фикирдиз гъанвай. Ада лагьанай:

"Кьурагь", "Уммулкъараъ" гафунилай атун мумкин я. "Уммуми къараъ" - хуьрерин диде,
меркез лагьай чIал жезва….
Къвез - къвез "Умму" гаф агьалийри гадарна, "Къараъ" гаф
амукьна ва гьамни чIурукIа
сивяй акъудиз хьана: "Кьурагь". 6 - асирдин юкьвара
Дагъустандал куьчери тайифаяр тир хазарри гьужумна.
Хазарри бегьерлу чилер
къакъудна, девлетлу шегьерар ва чIехи хуьрер чукIурна.
Кьурагьа гьаким яз хазарри
пачагьдин векил тайинарна.
Кьурагьвияр ва къунши хуьрерин агьалияр къенепатан
аслу туширвиликай магьрумарна.
739 - йисуз арабрин инсафсуз полководец Мерван Лакзандиз (яни Лезгистандиз)
гьахьна. Чкадин агьалийри
чапхунчийриз яргъалди аксивал къалурна.
Арабри гзаф кьадар куьревияр тергна. Кьурагьа гьуькуьм арабри кьуна. Гьакимдихъ зурба кьушун авай.
(Эхир 2-чина)
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Кьурагь я зи хайи хуьр
Гуьгъуьнлай арабрикай Кьурагьа
чилерин, мулкарин иесияр хьана.
Арабрин гьаким Гьашим Сулямита
чкадин агьалийриз инсафсуздаказ
зулумар ийиз хьана. Мусурман дин
мягькемарун патал арабрин полководец Йазида Кьурагьиз са шумуд хизан гъана.
Х - асирда кхьей "Абумуслиман
тарихди" тестикьарзавайвал, арабрин
полководец Абумуслима Дагъустандин са кьадар районра ислам дин
чукIурна ва идалай гуьгъуьниз вичин
ватандиз хъфена. 8 - асирда ада Кьуьчхуьра мискIин эцигна. Гуьгъуьнлай
Абумуслиман эвледри Куьредин хуьрера бине кутуна. Кьурагьиз Абдуллагь атана. Ам ина кучуднава. Чкадин агьалийри адаз пIир эцигнава. Абумуслиман хтул Халиф куьч хьана. А
вахтунда и хуьруьн тIвар Акъжан тир.
Х - асирда Кьурагьа зурба социальный дегишвилер хьана. Ина хуьруьнбурукай девлетлуяр арадиз атана, абур амай жемятдивай къакъатна.
Х - асирда яшамиш хьайи арабрин
автор Ал - Масулиди Лакздин меркез Кьурагь я лагьана, кхьенва. Ам
цIуд агъзурдав агакьна агьалияр авай
зурба хуьр я. Арабри Кьурагь мадни
мягькемарна. Къеледин цлар мад
хкаж хъувуна.
Х - асирдин юкьвара Ширвандин
гьаким Мегьамед ибн Йазидаз куьредин чилер кьаз кIан хьана. Чкадин
агьалияр абурун аксиниз экъечIна.
Ислам дин чукIурунихъ галаз, лезги
хуьрера араб чIалан таъсир гужлу
хьана. Идан гьакъиндай 12 - 15 - асирра Кьурагьай, Гелхенай ва маса хуьрерай жагъай араб чIалан кхьинри
шагьидвалзава. РагъэкъечIдай патан
уьлквейрай Кьибле патан Дагъустандиз араб чIалалди кхьенвай гзаф кьадар ктабар гъана. Абурук неинки
Къуръандал бинеламиш хьанвай диндин, мусурман къанунрин ктабар, ва
гьакI тарих, география, араб чIал ва
дуьз илимар квай. Араб чIалал чкадин авторрин эсерар яратмишиз хьана, иллаки тарихдин. Бязи делилралди, араб чIалал кхьенвай ктаб авай,
амма ам чал агакьнавач.
Чи девирдалди вичин асул бине
Шамдай тир, мусурман дин мягькемариз атай шейх Агьмада чаз вичи
кхьей шииррин кIватIал туна, ам Гелхенай жагъана.
1239 - йисан октябрдин эвел кьилера дагълух Дагъустандиз татаринни монголрин кьушунар гьахьна. Абур
лезги районрай фена. Лезгийри абуруз
зурба аксивал авуна. Къумухдиз фидай рекье чапхунчийри Кьурагьар кьуна, агьалийриз зулумар авуна ва чпихъ
галаз гзаф кьадар есирар тухвана.
Амма дагъвияр монголрин чапхунчийриз мутIуьгъ хьанач.
Татарин летописец Рашид - ад Дина 1310 - йисуз хабар гузва хьи, Лезгистандин эмирар анжах Гьасанхана
пачагьвал ийизвай девирда муьтIуьгъ
хьана. 1301 - йисалди абур, бунтар
къарагъариз, гатIум тежедай дагълара чуьнуьх хьана.
13 - асирда Кьурагь азад обществодин меркездиз элкъвена, адак
гзаф кьадар хуьрер квай. Обществодин сергьятар дуьздаказ тайинарна. И
кар чаз жуьмя мискIиндин цла тунвай
къванцел алай кхьинри тестикьарзава. Кхьинрин тарих 1356 - йис я.
15 - асирдин кьвед лагьай паюна
Кьиблепатан Дагъустан Тимуран чапхунчийри кьуна. 1396 - йисуз татарар
Кьурагьиз гьахьна. Кьурагьрин къеле кьун патал, абуру яргъалди алахъунар авуна. Къеле хуьдайла, хуьруьн
дишегьлийри дирибашвилелди женг
чIугуна. Эхир зурба пучвилер аваз
Тимуран кьушунри къеле къачуна.
Чапхунчийри Кьурагь чукIурна. Гзаф
кьадар инсанар телефна, абуру Тура-

диз, Сернягьриз ва Хъикъен хуьруьз
цIаяр яна, кIвалер чукIурна.
15 - асирдин эвел кьилера, 1511 йисуз, ширвандин гьаким II - Ибрагьим Шейх шагьди Кьурагьрин хуьр
чукIурзава. Акунрай, хуьруьн агьали-

хьана. Ирандин кьушунри Ахцегьрин
къеледал гьужумна. Ам кьурла чапхунчийри чкадин агьалияр тергна.
1841 - йисан эхирдай Дагъустандин
дагъвийрин сад хьанвай дестейри
Надир шагьдин кьушунриз кIеви ягъ-

яр адаз муьтIуьгъ хьанач, я харжар
ганач. Ихьтин мусибатдик къунши
хуьрерни акатна.
15 - асирдин эхирра Дагъустандиз
туьркверин кьушунар гьахьна. Лезгийри абуруз кIеви ягъунар кьуна. 1585 йисуз туьркверин полководец Жафар
- пашади са шумудра алахъунар авурдалай гуьгъуьниз, Кьурагьрин хуьр
кьуна ва хуьр чукIурна. Идалай гуьгъуьниз чапхунчийри къунши хуьрерин
агьалийризни гужар авуна.
17 - асирдиз лежберринни феодалрин арада авай рафтарвилер къизгъин
жезва. 1604 - йисуз Кьурагьрин агьалийри бунт къарагъарна. Лежберар
беглерин, чкадин девлетлуйрин къати
зулумдин аксиниз экъечIна. Бунтовчийри гзаф кьадар феодалар тергна.
Куьредин тарихда зурба мусибат
Ирандин инсафсуз шагь Надиран гьужум хьана. 1735 - йисан зулуз къажарар Кьурагьиз гьахьна. Аниз фидай
рекье чапхунчийри ЦIийи хуьр, Хъухъвазар, ЧIветIар, Чуьлуь кIам ва Кьаружар чукIурна. Хъухъвазрин хуьре
Надир шагьдин кьушунри чан аламай
инсанар кIватIна, абуруз балкIанрив
кIур гуз туна. Катиз алакьайбур Къумухъиз, Кьуьчхуьрриз ва маса хуьрериз чкIана.
Кьурагьвийри чапхунчийрихъ галаз
игитвилелди женг чIугуна, амма къуватар барабарсуз тир. Шагьдин
жаллатIри Кьурагьар дибдай
чукIурна. Абуру хурухъ аялар галай
дишегьлияр, кьуьзуьбур хуьруьн майдандал акъудна, абуруз балкIанрив
кIур гуз туна. Ихьтин зулум шагьхарман тIвар алаз машгьур хьана.
ЧIветIарин хуьруьз Надир шагьдин
кьушунар гьахьайла, чкадин агьалийри абуруз кIеви ягъунар кьуна. Абуру
йифен вахтунда къажаррин лагердал
гьужумар ийиз хьана. И женгера итимрихъ галаз санал дишегьлийрини иштиракна.
Ирандин бишибузукьри Кьурагьай
Юрхвал, Цуьхуьл ва Хпеж хуьрерал
гьужумарна, абур чукIурна.
Кьурагьвийрин куьмекдиз Гелхенрин ва Сурхай хандин хва Муртузалидин атлуйрин дестеяр атана. Абуру
Гъанихандин кьушунрихъ галаз яргъалди женг чIугуна. Амма къуватар барабарсуз тир. Кьурагьвияр Муртузалидихъ галаз Къумухъриз рекье гьатна. Къумухъ Надир шагьдиз аксивал
ийидай кас хьанач. Сурхай хан Авариядиз катнавай, Надир шагь Дербентдиз рекье гьатна. Кумухъай кьулухъ
чIугвадайла, шагьдин кьушунрал лезгийрин яракьлу дестейри гьужум ийиз

унар кьуна. И женгера кьурагьвийри
зурба кьегьалвилер къалурна.
1742 - йисан ноябрдиз Дарбах
вацIун патав къажаррин са зурба десте тергна. И женгера табасаранрихъ
галаз санал КьепIиррин агьалийрини
иштиракна.
Са шумуд йис алатна. Кьурагьрин
хуьруьз чукIурай хуьрерин агьалияр ва
маса миллетрин векилар кIватI хъхьана, чпиз ина бине кутуна.
18 - асирдин кьвед лагьай паюна
Куьре ханлух арадиз атана. Анин хан
Сурхай хандин тахай стха Шагьмарданакай хьана. Куьре ханлухдик 140
хуьр акатзавай. Ханаринни беглерин
гьуькуьм тестикь хьайила, чилер
къвез - къвез девлетлуйрин гъиле
гьатна.
1791- йисуз Сурхай ханди Куьре
кьуна ва ам Къазикъумухдин ханлухдик кутуна. Чкадин лежберрин гьал
гзаф четин тир. Абур мукьвал - мукьвал чпин истисмарчийрин аксиниз
экъечIиз хьана. Ханари жемятривай
чилер къакъудай дуьшуьшарни
тIимил хьанач. ИкI 18 - асирдин эхирдай Сурхай ханди Кьурагьрин жемятривай 1074 десятиндин векь ядай чил
авай Куквазрин дагъ къакъудна.
1811 - йисан эхирда Дербентдин
Шейх Али хандин ва Сурхай ханди
Турциядин пад кьуна, урусрин кьушунрин аксина гьерекатар башламишна.
Шейх - Али хандин ва Сурхаян хва
Нуьгьбеган аксина Дагъустанда урусрин кьушунрин начальник генерал Хатунцев экъечIна. Шейх - Алихан ва
Нуьгьбег чукурна, ам Куьредиз Сурхай хандал гьужумиз фена. 10 - декабрдиз Шимихуьре ва Татарханрин
хуьруьн патав Сурхай хан кIаник
акатна. 1811 - йисан 11 - декабрдиз
Сурхай ханди Кьурагьиз кьулухъ
чIугуна ва ина къеледа мягькем хьана. 15 - декабрдиз урусрин кьушунри
гьужумна Кьурагьрин хуьр кьуна. Сурхай хан Къазикъумухдиз катна. Урусрин кьушунар Куьредай хъфенмазди,
Сурхай хандиз Куьре хкьаз кIан хьана. Чкадин агьалияр Сурхай хандин
дестедин аксина экъечIна. Абурун
куьмекдиз мад генерал - майор Хатунцев кьиле аваз акъвазнавай урусрин десте атана. Сурхай хан мад
кIаник акатна ва ам кьулухъ чIугуниз
мажбур хьана.
1812 - йисуз пачагьдин гьукуматди официальныдаказ Куьре ханлух
хиве кьуна. Адак михьиз Куьре пад,
Куьредин ва РичIадин хуьрерин жемятдин союзар акатна. Ханлухдин
кьиле Асланбег тайинарна.
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1812 - йисан 23 - январдиз пачагьдин гьукуматди Куьре ханлухдихъ галаз алава икьрар кутIунна. Абурал
аслу яз Куьредин мулк хуьн патал,
пияда кьушунрин кьве батальондикай
ва 100 казакдикай ибарат тир гарнизон гъана.
Кьиблепатан Дагъустан урусатдик
кутуна ам гележегда майишатдин,
политикадин ва культурадин жигьетдай вилик финиз куьмекна. Чкадин
агьалияр инанмиш тир хьи, инсанриз
девлетлу гьакимрин гъилик жедалди
урусатдик экечIун хъсан я, вучиз
лагьайтIа абуру шагьдин Ирандихъ ва
султандин Туркиядихъ далу агулднавай.
Ханари, беглери пачагьдин гьукуматдин куьмекдалди хуьрерин жемятдин ихтиярар кIвачерик кутаз, абурувай чилер къакъудиз ва мадни агъур
харжар вегьез эгечIна. Девлетлу гьакимри тахсиркарар авур реятриз къати жазаяр гузвай. Чкадин девлетлуйрин ва пачагьдин колонизаторрин зулумди дагъвийрик ажугъ кутазвай.
Гьавиляй, 1831 - йисан гатуз имам
Къазимегьамед Кьиблепатан Дагъустандиз гьахьайла, Куьре ханлухдин
лежберри 19 - асирдин 40 - йисара Шамилан гьерекатдани активнидаказ иштиракна. Кьурагь, ханари, беглери пачагьдин гьукуматдин куьмекдалди
хуьрерин жемятдин ихтиярар
кIвачерик кутаз, абурувай чилер
къакъудиз ва мадни агъур харжар вегьез эгечIна. Девлетлу гьакимри тахсиркарар авур реятриз къати жазаяр
гузвай. Чкадин девлетлуйрин ва пачагьдин колонизаторрин зулумди
дагъвийрик ажугъ кутазвай. Гьавиляй,
1831 - йисан гатуз имам Къазимегьамед Кьиблепатан Дагъустандиз гьахьайла, Куьре ханлухдин лежберар
адан кьушундик экечIна. Куьре ханлухдин лежберри 19 - асирдин 40 - йисара Шамилан гьерекатдани активнидаказ иштиракна. Кьурагьай тир Алимегьамед, ТIагьир, Ашай Исмаил ва
адан Рамазан, усуви Мегьамед ихьтин ксарикай я. Гуниб хуьдайла, Шамилан дирибаш наиб, КьепIиррин хуьряй тир Гьажи Насруллагь игитвилелди телеф хьана. 1860 - йисуз ханарин
ва беглерин политикадин жигьетдай
гьуькуьм тергна. Дагъустандин область тешкилна, Кьурагьрин хуьрерин
жемятар Куьре округдик акатна.
Амма лежберрин гьал хъсан хьанач.
Абур пачагьдин хазинадиз мадни кьакьан харжар гуниз мажбур хьана.
Пачагьдин колонизаторрин ва чкадин феодалрин къати зулумди лежберрин патай зурба наразивал гана. Ам
1877 - йисан бунтуна лежберри иштирак авунин кьилин себеб хьана.
1877 - йисан 12 - сентябрдиз Куьре
округдин лезгийри бунт къарагъарна.
Абуру Кьасумхуьрел округдин идара, Къубадиз физвай рекьел алай почтунин станция тергна. 16 - сентябрдиз бунт къарагъарайбуру Кьурагьай
тир Мегьамедалибег Кьурагьрин хан
яз хкяна. Куьре округдин лезгияр 15 сентябрдиз Самур вацIалай элячIна
Къубадин уезддиз гьахьна. Ширвандин 34 - полкунин штаб цIаяр яна кана,
Худатдин ва Яралинскдин почтунин
станцияр чукIурна. Лезгийрин са паюни Дербентдал гьужумна. Абуру
шегьердин вини пад ва къеле кьуна.
1877 - йисан эвелра бегьем яракьламиш тахьанвай бунтовчияр кIаник
акатна. Пачагьдин жаллатIри бунт
къарагъарнавайбуруз къати зулумар
авуна. Дербентда КьепIиррин хуьряй
тир Гьажимурад асмишна. Шемахида бунтунин кьиле акъвазай кьурагьви Мегьамедалибег гуьллеламишна.
Бунтуна иштирак авуниз килигна,
Куьре округдай гзаф кьадар инсанар
суьргуьн авуна. Абурун чIехи пай гьавадин чIуру гьаларикди ва азабрикди
телеф хьана. И вакъиайрикай Цилингрин хуьряй тир тIвар - ван авай шаир
Етим Эмина вичин "1877 - йисан бунтариз" шиирда гьахълудаказ кхьена.
(Эхир 4-чина)
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Кьурагь я зи хайи хуьр
Ада бунтунин девирдин зидвилер,
халкьдин гъам - хифет, азабар къалурзава:
Шумудан мал, шумудан кIвал,
Тулкуниз акъат хьана хьи.
Шумуд садан эгьли - аял,
Етим - есир гьат хьана хьи.
Шаирдикай лежберрин бунтунин
кьиле акъвазай игитрин туькьуьл
кьисметди гъалаба кутунва.
Кьиникь са затI туш хьи акьван,
Адалат чаз хьана масан.
Им хупI мусибат хьана хьи.
Эмина халкьдин азадвал патал чан
къурбанд авур Гьажимурадан гьайиф
чIугвазва:
Эй, КьепIиррин Гьажимурад,
Кемендиз гъил вегьена хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман,
Дердериз Лукьман гьинава?
Шаир адалат гъалиб жедайдахъ,
эхир са юкъуз кесиб халкь девлетлуйрин пачагьдин властрин зулумдикай
азад жедайдахъ кIевелай инанмиш я:
Урусатдин кIеви зулум,
Са къуз адаз жеда къалум,
Ийиз ацукь сабур, фагьум,
Им вуч мусибат хьана хьи!
Пачагьдин гьукуматдивай Дагъустандин халкьарин азадвилихъ авай
къаст терг ийиз хьанач. Дагъвийри
пачагьдин гьукуматдиз харжар гуникай кьил хкудиз хьана.
Кьурагьрин хуьряй тир Сейфуллагьа ва Хпеж Къурбана Кьуьредин лежберар авай четин гьал, ханарин инсафсуз зулум чпин шиирра ачухдиз къалурна ва гьахъсузвилерин аксина женг
чIугуниз эвер гана. Революциядалай
виликан литературада машгьур алим
Абдурашид аль Къурагьидин яратмишунри кьетIен чка кьазва. Куьре округда хьайи урусрин алимар ва писателар чкадин агьалияр авай дуланажагъдин четин гьал, зулум, савадсузвал ва бес кьадар культура тахьун
акурла ажугълу жезвай.
1833 - йисан июндин юкьвара Кьурагьиз урусрин машгьур пиатель, декабрист Александр Бестужев - Марлинский мугьман хьана. Ам кьакьан,
къацу мяхмер алай дагълари, гьамгадин къайи булахри гьейранарна. Гьа са
вахтунда адаз кьурагьвийрин савадсузвал, агъуз тир культура акуна:
"Я газетар, я са хабар авач, гьатта
урус са гаф кьванни ван жезвач", кхьенай ада Петербургдиз вичин стха
Павелаз.
1912 - йисан августдиз Кьурагьа
кьве классликай ибарат тир школа
ачухна. Аниз чип вегьена 24 аял кьабулна. И школадин муаллимрикай сад
Кьурагьай тир Ибрагьимов Ибрагьим
я. Адаз шейх Ибрагьим лугьудай.
Ихьтин гьуьрмет адаз гьавиляй авай
хьи, адахъ зурба чирвилер авай. Ибрагьим муаллимдиз араб, туьрк,
Азербайджан чIалар хъсандиз чидай.
Ада халкьдин просвещенида яргъалди ва гьакъисагъвилелди зегьмет
чIугунай. Сифтени - сифте кьурагьвийрикай Ленинан ордендиз лайихлу
хьана.
Чкадин девлетлуйрин ва пачагьдин
гьукуматдин аксина Куьредин лежберри тухузвай женг Бакуда ва Уру-

сатдин маса шегьерра кIвалахзавай
рабочийрин таъсирдик кваз мадни
гужлу хьана.
1917 - йисан июндиз Кьурагьрин
участокда лежберрин депутутрин советар тешкилна "Архив Дагобкома
КПСС, стр. 610).
Бакудин рабочийри лежберрин
классрин жигьетдай къанажагълувал
хкаж хьуниз куьмекна, абуруз чпин
халис душманар вужар ятIа чирна.
Виликан рабочийрикай гзафбуру революциядин лигимвал Бакудин стачкайра ва забастовкайра къачуна. Ибур
Назаралиев Агьмед, Ибрагьимов Ибрагьим, Селейманов Мегьамед, Мамедов Рамазан, Мамедов Али я. Назаралиев Агьмеда ва Мамедов Рамазана 1914 - йисуз кьиле фейи Бакудин
умуми забастовкада активнидаказ
иштиракна. Гьа иниз килигна пачагьдин жандармайри дустагъда туна ва
абур тамам са йисуз Бакудин дустагъда ацукьна. Кьурагьрин хуьряй тир
Ибрагьимов Ибрагьимакай 1905 - йисан 1 - майдин забастовкадин иштиракчи хьана. 1917 йисан эвелра Ибрагьимов ва адан са шумуд юлдаш
законсуздаказ кIвалахдилай алудна.
Идаз жаваб яз Ибрагьимова вичин управляющий гатана. Гьа иниз килигна
Ибрагьим са йисуз дустагъда туна.
Ам дустагъдай анжах Бакуда Советрин власть тестикь хьайила азад хъувуна. Граждан дяведин йисара Куьре
округдин агьалийри чандилай гъил
къачуна контреволюциядин ва Советрин властдин маса душманрин аксина женг тухвана. Октябрдин чIехи
къазанмишунар хвена. Округдин агьалийрикай ибарат тир партизанрин дестеди Дербентдин патарив Деникинан
чапхунчийрихъ галаз игитвилелди
женг чIугуна. 1920 - йисан мартдин
эвелра Дербент шегьер душмандикай
хуьдайла Кьурагьрин хуьруьн агьалияр телеф хьана: Абдуллаев Гьабиб,
Гьажиханов Гьажихан, Рамазанов
Жамал, Саруханов Нурудин, Муртузалиев Сардар, Мегьамедвелиев Мирзе, Ягъибеков Али.
1918 - йисан апрелдин ва майдин
варцара кьурагьви Исакьов Мегьамеда, 16 - Смоленский полкунин аскерри, Гжатск ва Смоленск шегьеррин
патарив кулакрин бунтар пуьчуькьардайла иштиракна, лацу полякар, Белоруссияда ва Украинадин чуьллера
Махнодин ва Петлюрадин бандаяр
кукIварна.
11 - Яру Армиядин жергейра аваз
Астраханда ва кеферпатан Къавкъазда Набиев Жамала дирибашдаказ
женг чIугуна. Ада гьакI Ватандин
ЧIехи дяведа иштиракна. Майор Мамедова Волховский ва Ленинградский
фронтрик кваз Ленинград шегьер фашистрин чапхунчийрикай хвена. Ясско - Кининевский операцияда иштиракна, Венгрия, Албания душмандикай азадна. Адаз Ватандин дяведин 1
ва 2 - дережадин орденар ва хейлин
медалар гана.
Кьурагьвийрин 1930 - 1936 - йисара колхоздин къурулуш мягькемарун
патал, галатун тийижиз зегьмет
чIугуна, Советрин властдин душманрихъ галаз кьетIивилин женг чIугуна.

Ватагдин ЧIехи дяве башламишайла, Кьурагьай саки 500 кас фронтдиз
рекье гьатна. Абурукай 370 кас элкъвена хтанач. Кьурагьвийрикай гзафбурал агъур хирер хьана. ЧIехи пай кьурагьвияр гьукуматдин наградайриз
лайихлу хьана. Дяведа телеф хьайи
хуьруьнвийриз райцентрдал гуьмбет
эцигнава.
Кьурагьвийри вири жуьредин азабар эхна, далу пата зегьмет чIугуна.
"Вири фронт патал, вири гъалибвал
патал" лозунгдик кваз колхозчийри,
школада кIелзавай аялри, къуллугъчийри фронтдиз ва фронтовикрин хизанриз куьмекар гана.
Кьурагьви, виликдай яру партизан
хьайи, Назаралиев Агьмеда вичин
хсуси зегьметдин такьатрикай оборонадин фондуниз 175 агъзур манат пул
гана. Адан хсуси такьатрал "Ватан патал" тIвар алай танк гьазурна.
1944 - йисан ноябрдин вацра вичи
регьбервал гузвай Микоянан
тIварунихъ галай колхоздин митингдал
колхозчийри фронтовикрин хизанриз
куьмек авунин фондуниз 35 тонн техил, 3 тонн ичер, 800 хъцикь ва 15 агъзур манат пул гана. Назаралиева вичи
105 кг. техил, 50 кг. сар ва хеб гана.
Райондин комсомолри ва жегьилри оборонадин фондуниз 370 агъзур
манат пул кIватIна. Са Кьурагьрин
юкьван школадин аялри 20 агъзур
манат пул кIватIна.
Назаралиев Агьмедаз ва ВЛКМС
- дин райкомдин секрктарь Улубеков
Нежвединаз Верховный Гланокомандующий И.Сталинан телеграммаяр
хтана.
Кьурагьвийри оборонадин фондуниз чими шейэр кIватIна, Ватан хуьзвай аскерар патал пишкешар гьазурна. Кьурагьай тир Бабаева Саимат
ахьтин пишкешар гьазурунин карда
вилик жергейра хьана.
Кьурагьрин агьалийри Дербентдин,
Огнидин, Хасавюртдин патарив душмандикай хуьдай сенгерар эцигдайла
зурба кьегьалвилер къалурна. Фашистрин чапхунчийрикай азад хъувур
чкайрин халкьдин майишат гуьнгуьна хтунин кардикни чи райондин зегьметчийри, абурукай яз кьурагьвийри,
еке пай кутуна.
Дяведилай гуьгъуьнин йисара кьурагьвийри чпин хуьр мадни гуьзел,
авадан хьун патал, рикIивай зегьмет
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чIугуна. Кьурагьа цIийи кIвалер, цIийи
дараматар эцигиз башламишна. Чкадал райондин больница эцигна, Кьурагь вацIал гуьрчег гидроэлектростанция, культурадин цIийи дарамат,
КПСС - дин райкомдин дарамат - инал
вирибурун тIварар кьаз жедач. Саки
вири мягьлейриз къайи булухар тухвана. КIамарал, хуьруьн вацIал гьяркьуь муькъвер хкаж хьана. Къузадин
кьилел телетранслятор эцигна. Гуьгъуьнин йисара чкъадал поликлиникадин
дарамат ишлемишиз вахкана.
Райондин администрацияди райондин центр аваданламишуниз иллаки
гзаф фикир гузва. Рекьин къерехда
даяхдин цлар кутуна, Кьурагьиз кьван
асфальт туна. Кьурагьиз тIебии газ
гъанва. МФЦ-дин идара кардик кутуна. Полициядин идарадиз са шумуд
мертебадин дарамат эцигзава.
Физкультура ва спорт вилик финиз
районда кьетIен фикир гузва. Кьурагьвийрин образованидин ва культурадин
дережа къвердавай хкаж жезва. Абурун арада виниз тир образование авай
инсанар, алимар акъатнава. Илимдин
кьве академик, докторар, профессорар
кандидатар - мегер ибур чи дамах, кьилин винизвал тушни? И кьегьал рухвайри чи ватандин илим мадни вилик
тухузва. Идан гьакъиндай абуру
кхьенвай илимдин дисертацийри. ахтармишунри шагьидвалзава.Алатай
йисуз чи райондин КIирийрин хуьряй
тир Зейнудин Батмановаз Россиядин
Игитвилин тIвар гана. И карди чи райондин тIвар вири Россияда машгьурна. Ада террористриз чпин чIуру ниятар кьилиз акъуддай рехъ ганач. Акьалтзавай несилди адан кьегьалвилелай чешне къачуда.
Къенин кьурагьвийри чпин бубайрин баркаллу крар давамарзава, абурун весияр кьилиз акъудзава. Халкьдин дуланажагъ, культура, образование ва сагъламвал хкажунин месэлайриз абуру датIана фикир гузва.
Кьурагьвияр гзаф миллетрикай арадиз атанвай коллективда яшамиш жезва. Им мягькем, сагъ хизан я. Кьурагьрин жемятдихъ къиметлу, къизилдихъ галаз барабар адетар ава. ибурукай сад, месела, дуствал, сада садаз гьурмет авун, куьмек авун я.
Са тIимил вахтунлай чи райондин
агьалийри райондин 90 йис тамам хьунин юбилей къейдда. Кьурагьвияр и
шад вакъиа хуьруьн майишатда, культурада, образованида, сагъламвал
хуьнин карда зурба агалкьунар аваз
къаршиламишунин кьетIивили
ацIанва.

"Кьурагь район" муниципальный райондин администрациядин работникри Рамазанов Рамизаз диде
ДИЛАРА
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Кьурагьрин райбольницадин работникрин коллективди
СултIанагьмедова Тамаматаз играми вах
ДИЛАРА
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат
чIугунувди , башсагълугъвал гузва ва адаз хьанвай хажалатдикай пай
къачузва
Райондин ветеринарный управленидин работникри Хедадов Даираз адан буба
РАЖАБ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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Райадминистрацияда

Гьафтедин ва йисан
нетижаяр кьуна

21-январдиз райадминистрациядин актовый
залда райондин идарайрин
руководителри алатай йисуз ва алатай гьафтеда авунвай кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание хьана.
Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизова кьиле тухвана.
З.Азизова алатай йисуз
чи райондихъ вири позицийрай республикада хъсан
нетижаяр хьанвайди къейдна ва и агалкьунрай вири
работникриз ва районэгьлийриз чухсагъул лагьана.
Анал хейлин идарайрин
руководителри авунвай
кIвалахдикай информация
гана. Райондин бейкар агьалияр кIвалахдал таъминардай Центрдин начальник
Гьажихан Гьажиханова
къейд авурвал, алатай йисуз
планламишнавай вири
кIвалах 100 процентдин
кьилиз акъуднава, алатай
йисуз, вилик квай йисав
гекъигайла, центрда учетда
30 бейкардин гзаф акъвазнава.
КЦСОН-дин директор
Руслан Гьасанова лагьайвал, мажибрин бурж алач,
алатай йисуз спонсоррин
куьмекдалди агакь тийизвайбуруз 84 агъзур манатдин куьмек авуна, мярекатар тухвана, чи министерстводай и рекьериз пулдин
такьатар ахъайнач, алай йисуз центрди таъминарун
патал гзаф кьадар агьалияр кутунва, иниз килигна
кIвалахни гзаф авуна
кIанзава.
Ветеринарный управленидин начальник Надир
Асланова къейд авурвал,
алатай йисуз карантин
эцигна, чIуру азарар пайда
хьайи дуьшуьшар хьанач,
ветуправленидиз яд къвезмач, яд авачирвиляй чаз лабораториядин анализар
ийиз четин жезва, Ветеринарный Комитет агална, чи
идара хуьруьн майишатдин
министерстводал элягъ хъувунва, иниз килигна сокращениярни хьун мумкин я.
Райондин пенсионный
фондунин отделдин на-

чальник Агьмед Назаралиева лагьайвал, январдин
вацран пенсияр ганва, 30
йисалай виниз хуьруьн
майишатда кIвалах авурбуруз алай йисан 1-январдилай пенсия гзаф жезва,
амма чIехи паярин стажар
амач, колхозар, совхозар
чкIайла абурун стажарни
квахьнава.
Рекьерин участокдин начальник Лазир Агъабаллаева къейд авурвал, рекьерал
къум ва кьел вегьенва,
транспортдин алакъа ава,
идарадиз мастер герекзава,
и рекьяй образование авай
кас кIанзава.
ЗАГС-дин заведующий
Ракъужат Гьашумовади лагьайвал, отчетар гьазурунал
машгъул я, 2018-йисуз ханвай аялрин кьадар тIимил я,
2018-йисуз 154 аял ханва,
2017-йисуз 200- виниз
аялар ханвай.
Райондин агьалияр
яшайишдин рекьяй хуьдай
управленидин начальник
Сейфудин Жамалдинова
къейд авурвал, 2017 -йисуз
игьтияжрин 20 миллиондилай виниз бурж аламай,
2018-йисуз 50 агъзур манат
алама, нормативно-правовой документра дегишвилер хьайила чна агьалияр
хабардар ийизва, и документар июндин вацралди
управленидиз агакьар хъувуна кIанзава, Россиядин
Почтамтдихъ галаз икьрар
кутIун хъувуна.
Райондин образованидин отделдин начальник
Рамазан Катибова лагьайвал, алатай йис образованидин учрежденияр патал
пис йис хьанач, ЕГЭ-рай
хъсан нетижаяр хьана, алава чирвилер гудай образованидин кIвалах пис туш,
аялар 80 процент желбнава, 100 школа проектдай ремонтзавай Хуьрехуьруьн ва
Ашарин школайра тIимилшимил кIвалахар ама.
З.Азизова вири рахай
руководителри авунвай
кIвалахдиз анализ гана ва
авай кимивилер арадай
акъуддай меслятар гана.

Билетар вахкана
Алай йисан 19-январдиз
"Сад тир Россия" партиядин региональный отделе-

Халкьдин Собранидиз чухсагъул лагьана.
"Сад тир Россиядин"

нидин ХХХI Конференция
хьана. Ана Дагъустандин
Кьил Владимир Васильевани иштиракна.
В.Васильева бюджет гьазурдайла иштирак авунай

партиядин проектри нетижалувал
къалурайди,
партиядин кIвалах вилик
физвайди лагьана.
Чи райондани "Сад тир
Россия" региональный от-

деленида хейлин кIвалах
кьиле тухузва. Югъ-къандавай партиядин жергеяр къалин жезва . Алай вахтунда
райондин региональный
отделенида 500-далай виниз членар ава. И йикъарани и жергейриз хейлинбур
кьабулна. Абурун жергеда
"Информационный технологийрин ва печатдин Центрдин работникар тир Мегьамедова Фазина, Агьмедова Маида, Алибекова
Наиля ва Мусаева Зулейха
ава.
Кьурагь райондин региональный отделенидин руководитель Махач Хариева
абурув членвилин билетар
вахкана. "Сад тир Россия"
партиядин агалкьунрикай
лагьана.
Чи корр.

Кьурагь райондин-90 йис

Кьурагь я зи хайи хуьр
Са бязи делилри шагьидвалзавайвал, гилан Кьурагьрин хуьруьн кьилихъ дегь заманада Гияр хуьр экIя хьанвай. Вичин чIехивилиз килигна адаз шегьер лугьузвай.
Гияр шегьер мукьвал - мукьвал къецепатан чапхунчийри
гьелекзавай. Чкадин агьалийри Гияр мягькем къеледиз элкъуьрна, адахъ кьакьан цлар
агулдна. Гияр шегьердин бине
кутуна саки 2000 йисалай виниз я.
Къадим заманадин и шегьердин тIвар арадиз атунин
патахъай гьуьжетар арадиз
къвезва. Тарихдал машгъул
хьайи рагьметлу кьурагьви
Исаев Рагьметан гафаралди,
Гияр и шегьердин гьаким
хьайи эрменидин папан
тIварунихъ галаз алакъалу я.
И фикирдиз Кьурагьрин хуьряй тир педагогикадин илимрин кандидат Саидов Тажидин акси я. Адан фикирдалди
куьгьне шегьердин тIвар къадим лезгийри ибадат ийизвай
Яран Гъуцарихъ галаз алакъалу я. Яр бегьерлувилин Гъу-

цар яз гьисабзавай.
Гияр тIвар алаз и шегьер
Кавказдин Албанияда мукьвал - мукьвал дуьшуьш жезва. Гияр шегьерди къецепатан чапхунчийрин, ибурукай
яз сасанидрин, хазаррин, фарсрин, туьркверин ва арабрин
гьужумар эхна.
5 - асирдин эвелра Гиярдал сасанидрин кьушунри гьужумна ва ам михьиз чукIурна.
Бязи ихтилатриз килигайла,
къадим Гияр алай чкадал сасанидри чукIурай 7 хуьряй
кIватI хъхьанвай агьалийри
цIийи хуьр кутуна ва адазни
"Кьурагь" лагьана тIвар гана.
Яшлу ксари тестикьарзавайвал, хуьруьн тIвар "кьурагь"
лагьай гафунилай арадиз атанва, яни тIебиатдинни гьавадин
кьетIенвилерихъ галаз алакъалу я.
Рагьметлу арабист Гъалиб Садикьидин гафаралди, и
тIвар араб чIалай атанва,
Кьурагь и хуьруьн серин гьавадиз килигна ганва. Садикьиди мад са ихьтин кар фикирдиз гъанвай. Ада лагьанай:

"Кьурагь", "Уммулкъараъ" гафунилай атун мумкин я. "Уммуми къараъ" - хуьрерин диде,
меркез лагьай чIал жезва….
Къвез - къвез "Умму" гаф агьалийри гадарна, "Къараъ" гаф
амукьна ва гьамни чIурукIа
сивяй акъудиз хьана: "Кьурагь". 6 - асирдин юкьвара
Дагъустандал куьчери тайифаяр тир хазарри гьужумна.
Хазарри бегьерлу чилер
къакъудна, девлетлу шегьерар ва чIехи хуьрер чукIурна.
Кьурагьа гьаким яз хазарри
пачагьдин векил тайинарна.
Кьурагьвияр ва къунши хуьрерин агьалияр къенепатан
аслу туширвиликай магьрумарна.
739 - йисуз арабрин инсафсуз полководец Мерван Лакзандиз (яни Лезгистандиз)
гьахьна. Чкадин агьалийри
чапхунчийриз яргъалди аксивал къалурна.
Арабри гзаф кьадар куьревияр тергна. Кьурагьа гьуькуьм арабри кьуна. Гьакимдихъ зурба кьушун авай.
(Эхир 2-чина)
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Кьурагь я зи хайи хуьр
Гуьгъуьнлай арабрикай Кьурагьа
чилерин, мулкарин иесияр хьана.
Арабрин гьаким Гьашим Сулямита
чкадин агьалийриз инсафсуздаказ
зулумар ийиз хьана. Мусурман дин
мягькемарун патал арабрин полководец Йазида Кьурагьиз са шумуд хизан гъана.
Х - асирда кхьей "Абумуслиман
тарихди" тестикьарзавайвал, арабрин
полководец Абумуслима Дагъустандин са кьадар районра ислам дин
чукIурна ва идалай гуьгъуьниз вичин
ватандиз хъфена. 8 - асирда ада Кьуьчхуьра мискIин эцигна. Гуьгъуьнлай
Абумуслиман эвледри Куьредин хуьрера бине кутуна. Кьурагьиз Абдуллагь атана. Ам ина кучуднава. Чкадин агьалийри адаз пIир эцигнава. Абумуслиман хтул Халиф куьч хьана. А
вахтунда и хуьруьн тIвар Акъжан тир.
Х - асирда Кьурагьа зурба социальный дегишвилер хьана. Ина хуьруьнбурукай девлетлуяр арадиз атана, абур амай жемятдивай къакъатна.
Х - асирда яшамиш хьайи арабрин
автор Ал - Масулиди Лакздин меркез Кьурагь я лагьана, кхьенва. Ам
цIуд агъзурдав агакьна агьалияр авай
зурба хуьр я. Арабри Кьурагь мадни
мягькемарна. Къеледин цлар мад
хкаж хъувуна.
Х - асирдин юкьвара Ширвандин
гьаким Мегьамед ибн Йазидаз куьредин чилер кьаз кIан хьана. Чкадин
агьалияр абурун аксиниз экъечIна.
Ислам дин чукIурунихъ галаз, лезги
хуьрера араб чIалан таъсир гужлу
хьана. Идан гьакъиндай 12 - 15 - асирра Кьурагьай, Гелхенай ва маса хуьрерай жагъай араб чIалан кхьинри
шагьидвалзава. РагъэкъечIдай патан
уьлквейрай Кьибле патан Дагъустандиз араб чIалалди кхьенвай гзаф кьадар ктабар гъана. Абурук неинки
Къуръандал бинеламиш хьанвай диндин, мусурман къанунрин ктабар, ва
гьакI тарих, география, араб чIал ва
дуьз илимар квай. Араб чIалал чкадин авторрин эсерар яратмишиз хьана, иллаки тарихдин. Бязи делилралди, араб чIалал кхьенвай ктаб авай,
амма ам чал агакьнавач.
Чи девирдалди вичин асул бине
Шамдай тир, мусурман дин мягькемариз атай шейх Агьмада чаз вичи
кхьей шииррин кIватIал туна, ам Гелхенай жагъана.
1239 - йисан октябрдин эвел кьилера дагълух Дагъустандиз татаринни монголрин кьушунар гьахьна. Абур
лезги районрай фена. Лезгийри абуруз
зурба аксивал авуна. Къумухдиз фидай рекье чапхунчийри Кьурагьар кьуна, агьалийриз зулумар авуна ва чпихъ
галаз гзаф кьадар есирар тухвана.
Амма дагъвияр монголрин чапхунчийриз мутIуьгъ хьанач.
Татарин летописец Рашид - ад Дина 1310 - йисуз хабар гузва хьи, Лезгистандин эмирар анжах Гьасанхана
пачагьвал ийизвай девирда муьтIуьгъ
хьана. 1301 - йисалди абур, бунтар
къарагъариз, гатIум тежедай дагълара чуьнуьх хьана.
13 - асирда Кьурагь азад обществодин меркездиз элкъвена, адак
гзаф кьадар хуьрер квай. Обществодин сергьятар дуьздаказ тайинарна. И
кар чаз жуьмя мискIиндин цла тунвай
къванцел алай кхьинри тестикьарзава. Кхьинрин тарих 1356 - йис я.
15 - асирдин кьвед лагьай паюна
Кьиблепатан Дагъустан Тимуран чапхунчийри кьуна. 1396 - йисуз татарар
Кьурагьиз гьахьна. Кьурагьрин къеле кьун патал, абуру яргъалди алахъунар авуна. Къеле хуьдайла, хуьруьн
дишегьлийри дирибашвилелди женг
чIугуна. Эхир зурба пучвилер аваз
Тимуран кьушунри къеле къачуна.
Чапхунчийри Кьурагь чукIурна. Гзаф
кьадар инсанар телефна, абуру Тура-

диз, Сернягьриз ва Хъикъен хуьруьз
цIаяр яна, кIвалер чукIурна.
15 - асирдин эвел кьилера, 1511 йисуз, ширвандин гьаким II - Ибрагьим Шейх шагьди Кьурагьрин хуьр
чукIурзава. Акунрай, хуьруьн агьали-

хьана. Ирандин кьушунри Ахцегьрин
къеледал гьужумна. Ам кьурла чапхунчийри чкадин агьалияр тергна.
1841 - йисан эхирдай Дагъустандин
дагъвийрин сад хьанвай дестейри
Надир шагьдин кьушунриз кIеви ягъ-

яр адаз муьтIуьгъ хьанач, я харжар
ганач. Ихьтин мусибатдик къунши
хуьрерни акатна.
15 - асирдин эхирра Дагъустандиз
туьркверин кьушунар гьахьна. Лезгийри абуруз кIеви ягъунар кьуна. 1585 йисуз туьркверин полководец Жафар
- пашади са шумудра алахъунар авурдалай гуьгъуьниз, Кьурагьрин хуьр
кьуна ва хуьр чукIурна. Идалай гуьгъуьниз чапхунчийри къунши хуьрерин
агьалийризни гужар авуна.
17 - асирдиз лежберринни феодалрин арада авай рафтарвилер къизгъин
жезва. 1604 - йисуз Кьурагьрин агьалийри бунт къарагъарна. Лежберар
беглерин, чкадин девлетлуйрин къати
зулумдин аксиниз экъечIна. Бунтовчийри гзаф кьадар феодалар тергна.
Куьредин тарихда зурба мусибат
Ирандин инсафсуз шагь Надиран гьужум хьана. 1735 - йисан зулуз къажарар Кьурагьиз гьахьна. Аниз фидай
рекье чапхунчийри ЦIийи хуьр, Хъухъвазар, ЧIветIар, Чуьлуь кIам ва Кьаружар чукIурна. Хъухъвазрин хуьре
Надир шагьдин кьушунри чан аламай
инсанар кIватIна, абуруз балкIанрив
кIур гуз туна. Катиз алакьайбур Къумухъиз, Кьуьчхуьрриз ва маса хуьрериз чкIана.
Кьурагьвийри чапхунчийрихъ галаз
игитвилелди женг чIугуна, амма къуватар барабарсуз тир. Шагьдин
жаллатIри Кьурагьар дибдай
чукIурна. Абуру хурухъ аялар галай
дишегьлияр, кьуьзуьбур хуьруьн майдандал акъудна, абуруз балкIанрив
кIур гуз туна. Ихьтин зулум шагьхарман тIвар алаз машгьур хьана.
ЧIветIарин хуьруьз Надир шагьдин
кьушунар гьахьайла, чкадин агьалийри абуруз кIеви ягъунар кьуна. Абуру
йифен вахтунда къажаррин лагердал
гьужумар ийиз хьана. И женгера итимрихъ галаз санал дишегьлийрини иштиракна.
Ирандин бишибузукьри Кьурагьай
Юрхвал, Цуьхуьл ва Хпеж хуьрерал
гьужумарна, абур чукIурна.
Кьурагьвийрин куьмекдиз Гелхенрин ва Сурхай хандин хва Муртузалидин атлуйрин дестеяр атана. Абуру
Гъанихандин кьушунрихъ галаз яргъалди женг чIугуна. Амма къуватар барабарсуз тир. Кьурагьвияр Муртузалидихъ галаз Къумухъриз рекье гьатна. Къумухъ Надир шагьдиз аксивал
ийидай кас хьанач. Сурхай хан Авариядиз катнавай, Надир шагь Дербентдиз рекье гьатна. Кумухъай кьулухъ
чIугвадайла, шагьдин кьушунрал лезгийрин яракьлу дестейри гьужум ийиз

унар кьуна. И женгера кьурагьвийри
зурба кьегьалвилер къалурна.
1742 - йисан ноябрдиз Дарбах
вацIун патав къажаррин са зурба десте тергна. И женгера табасаранрихъ
галаз санал КьепIиррин агьалийрини
иштиракна.
Са шумуд йис алатна. Кьурагьрин
хуьруьз чукIурай хуьрерин агьалияр ва
маса миллетрин векилар кIватI хъхьана, чпиз ина бине кутуна.
18 - асирдин кьвед лагьай паюна
Куьре ханлух арадиз атана. Анин хан
Сурхай хандин тахай стха Шагьмарданакай хьана. Куьре ханлухдик 140
хуьр акатзавай. Ханаринни беглерин
гьуькуьм тестикь хьайила, чилер
къвез - къвез девлетлуйрин гъиле
гьатна.
1791- йисуз Сурхай ханди Куьре
кьуна ва ам Къазикъумухдин ханлухдик кутуна. Чкадин лежберрин гьал
гзаф четин тир. Абур мукьвал - мукьвал чпин истисмарчийрин аксиниз
экъечIиз хьана. Ханари жемятривай
чилер къакъудай дуьшуьшарни
тIимил хьанач. ИкI 18 - асирдин эхирдай Сурхай ханди Кьурагьрин жемятривай 1074 десятиндин векь ядай чил
авай Куквазрин дагъ къакъудна.
1811 - йисан эхирда Дербентдин
Шейх Али хандин ва Сурхай ханди
Турциядин пад кьуна, урусрин кьушунрин аксина гьерекатар башламишна.
Шейх - Али хандин ва Сурхаян хва
Нуьгьбеган аксина Дагъустанда урусрин кьушунрин начальник генерал Хатунцев экъечIна. Шейх - Алихан ва
Нуьгьбег чукурна, ам Куьредиз Сурхай хандал гьужумиз фена. 10 - декабрдиз Шимихуьре ва Татарханрин
хуьруьн патав Сурхай хан кIаник
акатна. 1811 - йисан 11 - декабрдиз
Сурхай ханди Кьурагьиз кьулухъ
чIугуна ва ина къеледа мягькем хьана. 15 - декабрдиз урусрин кьушунри
гьужумна Кьурагьрин хуьр кьуна. Сурхай хан Къазикъумухдиз катна. Урусрин кьушунар Куьредай хъфенмазди,
Сурхай хандиз Куьре хкьаз кIан хьана. Чкадин агьалияр Сурхай хандин
дестедин аксина экъечIна. Абурун
куьмекдиз мад генерал - майор Хатунцев кьиле аваз акъвазнавай урусрин десте атана. Сурхай хан мад
кIаник акатна ва ам кьулухъ чIугуниз
мажбур хьана.
1812 - йисуз пачагьдин гьукуматди официальныдаказ Куьре ханлух
хиве кьуна. Адак михьиз Куьре пад,
Куьредин ва РичIадин хуьрерин жемятдин союзар акатна. Ханлухдин
кьиле Асланбег тайинарна.
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1812 - йисан 23 - январдиз пачагьдин гьукуматди Куьре ханлухдихъ галаз алава икьрар кутIунна. Абурал
аслу яз Куьредин мулк хуьн патал,
пияда кьушунрин кьве батальондикай
ва 100 казакдикай ибарат тир гарнизон гъана.
Кьиблепатан Дагъустан урусатдик
кутуна ам гележегда майишатдин,
политикадин ва культурадин жигьетдай вилик финиз куьмекна. Чкадин
агьалияр инанмиш тир хьи, инсанриз
девлетлу гьакимрин гъилик жедалди
урусатдик экечIун хъсан я, вучиз
лагьайтIа абуру шагьдин Ирандихъ ва
султандин Туркиядихъ далу агулднавай.
Ханари, беглери пачагьдин гьукуматдин куьмекдалди хуьрерин жемятдин ихтиярар кIвачерик кутаз, абурувай чилер къакъудиз ва мадни агъур
харжар вегьез эгечIна. Девлетлу гьакимри тахсиркарар авур реятриз къати жазаяр гузвай. Чкадин девлетлуйрин ва пачагьдин колонизаторрин зулумди дагъвийрик ажугъ кутазвай.
Гьавиляй, 1831 - йисан гатуз имам
Къазимегьамед Кьиблепатан Дагъустандиз гьахьайла, Куьре ханлухдин
лежберри 19 - асирдин 40 - йисара Шамилан гьерекатдани активнидаказ иштиракна. Кьурагь, ханари, беглери пачагьдин гьукуматдин куьмекдалди
хуьрерин жемятдин ихтиярар
кIвачерик кутаз, абурувай чилер
къакъудиз ва мадни агъур харжар вегьез эгечIна. Девлетлу гьакимри тахсиркарар авур реятриз къати жазаяр
гузвай. Чкадин девлетлуйрин ва пачагьдин колонизаторрин зулумди
дагъвийрик ажугъ кутазвай. Гьавиляй,
1831 - йисан гатуз имам Къазимегьамед Кьиблепатан Дагъустандиз гьахьайла, Куьре ханлухдин лежберар
адан кьушундик экечIна. Куьре ханлухдин лежберри 19 - асирдин 40 - йисара Шамилан гьерекатдани активнидаказ иштиракна. Кьурагьай тир Алимегьамед, ТIагьир, Ашай Исмаил ва
адан Рамазан, усуви Мегьамед ихьтин ксарикай я. Гуниб хуьдайла, Шамилан дирибаш наиб, КьепIиррин хуьряй тир Гьажи Насруллагь игитвилелди телеф хьана. 1860 - йисуз ханарин
ва беглерин политикадин жигьетдай
гьуькуьм тергна. Дагъустандин область тешкилна, Кьурагьрин хуьрерин
жемятар Куьре округдик акатна.
Амма лежберрин гьал хъсан хьанач.
Абур пачагьдин хазинадиз мадни кьакьан харжар гуниз мажбур хьана.
Пачагьдин колонизаторрин ва чкадин феодалрин къати зулумди лежберрин патай зурба наразивал гана. Ам
1877 - йисан бунтуна лежберри иштирак авунин кьилин себеб хьана.
1877 - йисан 12 - сентябрдиз Куьре
округдин лезгийри бунт къарагъарна.
Абуру Кьасумхуьрел округдин идара, Къубадиз физвай рекьел алай почтунин станция тергна. 16 - сентябрдиз бунт къарагъарайбуру Кьурагьай
тир Мегьамедалибег Кьурагьрин хан
яз хкяна. Куьре округдин лезгияр 15 сентябрдиз Самур вацIалай элячIна
Къубадин уезддиз гьахьна. Ширвандин 34 - полкунин штаб цIаяр яна кана,
Худатдин ва Яралинскдин почтунин
станцияр чукIурна. Лезгийрин са паюни Дербентдал гьужумна. Абуру
шегьердин вини пад ва къеле кьуна.
1877 - йисан эвелра бегьем яракьламиш тахьанвай бунтовчияр кIаник
акатна. Пачагьдин жаллатIри бунт
къарагъарнавайбуруз къати зулумар
авуна. Дербентда КьепIиррин хуьряй
тир Гьажимурад асмишна. Шемахида бунтунин кьиле акъвазай кьурагьви Мегьамедалибег гуьллеламишна.
Бунтуна иштирак авуниз килигна,
Куьре округдай гзаф кьадар инсанар
суьргуьн авуна. Абурун чIехи пай гьавадин чIуру гьаларикди ва азабрикди
телеф хьана. И вакъиайрикай Цилингрин хуьряй тир тIвар - ван авай шаир
Етим Эмина вичин "1877 - йисан бунтариз" шиирда гьахълудаказ кхьена.
(Эхир 4-чина)
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Кьурагь я зи хайи хуьр
Ада бунтунин девирдин зидвилер,
халкьдин гъам - хифет, азабар къалурзава:
Шумудан мал, шумудан кIвал,
Тулкуниз акъат хьана хьи.
Шумуд садан эгьли - аял,
Етим - есир гьат хьана хьи.
Шаирдикай лежберрин бунтунин
кьиле акъвазай игитрин туькьуьл
кьисметди гъалаба кутунва.
Кьиникь са затI туш хьи акьван,
Адалат чаз хьана масан.
Им хупI мусибат хьана хьи.
Эмина халкьдин азадвал патал чан
къурбанд авур Гьажимурадан гьайиф
чIугвазва:
Эй, КьепIиррин Гьажимурад,
Кемендиз гъил вегьена хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман,
Дердериз Лукьман гьинава?
Шаир адалат гъалиб жедайдахъ,
эхир са юкъуз кесиб халкь девлетлуйрин пачагьдин властрин зулумдикай
азад жедайдахъ кIевелай инанмиш я:
Урусатдин кIеви зулум,
Са къуз адаз жеда къалум,
Ийиз ацукь сабур, фагьум,
Им вуч мусибат хьана хьи!
Пачагьдин гьукуматдивай Дагъустандин халкьарин азадвилихъ авай
къаст терг ийиз хьанач. Дагъвийри
пачагьдин гьукуматдиз харжар гуникай кьил хкудиз хьана.
Кьурагьрин хуьряй тир Сейфуллагьа ва Хпеж Къурбана Кьуьредин лежберар авай четин гьал, ханарин инсафсуз зулум чпин шиирра ачухдиз къалурна ва гьахъсузвилерин аксина женг
чIугуниз эвер гана. Революциядалай
виликан литературада машгьур алим
Абдурашид аль Къурагьидин яратмишунри кьетIен чка кьазва. Куьре округда хьайи урусрин алимар ва писателар чкадин агьалияр авай дуланажагъдин четин гьал, зулум, савадсузвал ва бес кьадар культура тахьун
акурла ажугълу жезвай.
1833 - йисан июндин юкьвара Кьурагьиз урусрин машгьур пиатель, декабрист Александр Бестужев - Марлинский мугьман хьана. Ам кьакьан,
къацу мяхмер алай дагълари, гьамгадин къайи булахри гьейранарна. Гьа са
вахтунда адаз кьурагьвийрин савадсузвал, агъуз тир культура акуна:
"Я газетар, я са хабар авач, гьатта
урус са гаф кьванни ван жезвач", кхьенай ада Петербургдиз вичин стха
Павелаз.
1912 - йисан августдиз Кьурагьа
кьве классликай ибарат тир школа
ачухна. Аниз чип вегьена 24 аял кьабулна. И школадин муаллимрикай сад
Кьурагьай тир Ибрагьимов Ибрагьим
я. Адаз шейх Ибрагьим лугьудай.
Ихьтин гьуьрмет адаз гьавиляй авай
хьи, адахъ зурба чирвилер авай. Ибрагьим муаллимдиз араб, туьрк,
Азербайджан чIалар хъсандиз чидай.
Ада халкьдин просвещенида яргъалди ва гьакъисагъвилелди зегьмет
чIугунай. Сифтени - сифте кьурагьвийрикай Ленинан ордендиз лайихлу
хьана.
Чкадин девлетлуйрин ва пачагьдин
гьукуматдин аксина Куьредин лежберри тухузвай женг Бакуда ва Уру-

сатдин маса шегьерра кIвалахзавай
рабочийрин таъсирдик кваз мадни
гужлу хьана.
1917 - йисан июндиз Кьурагьрин
участокда лежберрин депутутрин советар тешкилна "Архив Дагобкома
КПСС, стр. 610).
Бакудин рабочийри лежберрин
классрин жигьетдай къанажагълувал
хкаж хьуниз куьмекна, абуруз чпин
халис душманар вужар ятIа чирна.
Виликан рабочийрикай гзафбуру революциядин лигимвал Бакудин стачкайра ва забастовкайра къачуна. Ибур
Назаралиев Агьмед, Ибрагьимов Ибрагьим, Селейманов Мегьамед, Мамедов Рамазан, Мамедов Али я. Назаралиев Агьмеда ва Мамедов Рамазана 1914 - йисуз кьиле фейи Бакудин
умуми забастовкада активнидаказ
иштиракна. Гьа иниз килигна пачагьдин жандармайри дустагъда туна ва
абур тамам са йисуз Бакудин дустагъда ацукьна. Кьурагьрин хуьряй тир
Ибрагьимов Ибрагьимакай 1905 - йисан 1 - майдин забастовкадин иштиракчи хьана. 1917 йисан эвелра Ибрагьимов ва адан са шумуд юлдаш
законсуздаказ кIвалахдилай алудна.
Идаз жаваб яз Ибрагьимова вичин управляющий гатана. Гьа иниз килигна
Ибрагьим са йисуз дустагъда туна.
Ам дустагъдай анжах Бакуда Советрин власть тестикь хьайила азад хъувуна. Граждан дяведин йисара Куьре
округдин агьалийри чандилай гъил
къачуна контреволюциядин ва Советрин властдин маса душманрин аксина женг тухвана. Октябрдин чIехи
къазанмишунар хвена. Округдин агьалийрикай ибарат тир партизанрин дестеди Дербентдин патарив Деникинан
чапхунчийрихъ галаз игитвилелди
женг чIугуна. 1920 - йисан мартдин
эвелра Дербент шегьер душмандикай
хуьдайла Кьурагьрин хуьруьн агьалияр телеф хьана: Абдуллаев Гьабиб,
Гьажиханов Гьажихан, Рамазанов
Жамал, Саруханов Нурудин, Муртузалиев Сардар, Мегьамедвелиев Мирзе, Ягъибеков Али.
1918 - йисан апрелдин ва майдин
варцара кьурагьви Исакьов Мегьамеда, 16 - Смоленский полкунин аскерри, Гжатск ва Смоленск шегьеррин
патарив кулакрин бунтар пуьчуькьардайла иштиракна, лацу полякар, Белоруссияда ва Украинадин чуьллера
Махнодин ва Петлюрадин бандаяр
кукIварна.
11 - Яру Армиядин жергейра аваз
Астраханда ва кеферпатан Къавкъазда Набиев Жамала дирибашдаказ
женг чIугуна. Ада гьакI Ватандин
ЧIехи дяведа иштиракна. Майор Мамедова Волховский ва Ленинградский
фронтрик кваз Ленинград шегьер фашистрин чапхунчийрикай хвена. Ясско - Кининевский операцияда иштиракна, Венгрия, Албания душмандикай азадна. Адаз Ватандин дяведин 1
ва 2 - дережадин орденар ва хейлин
медалар гана.
Кьурагьвийрин 1930 - 1936 - йисара колхоздин къурулуш мягькемарун
патал, галатун тийижиз зегьмет
чIугуна, Советрин властдин душманрихъ галаз кьетIивилин женг чIугуна.

Ватагдин ЧIехи дяве башламишайла, Кьурагьай саки 500 кас фронтдиз
рекье гьатна. Абурукай 370 кас элкъвена хтанач. Кьурагьвийрикай гзафбурал агъур хирер хьана. ЧIехи пай кьурагьвияр гьукуматдин наградайриз
лайихлу хьана. Дяведа телеф хьайи
хуьруьнвийриз райцентрдал гуьмбет
эцигнава.
Кьурагьвийри вири жуьредин азабар эхна, далу пата зегьмет чIугуна.
"Вири фронт патал, вири гъалибвал
патал" лозунгдик кваз колхозчийри,
школада кIелзавай аялри, къуллугъчийри фронтдиз ва фронтовикрин хизанриз куьмекар гана.
Кьурагьви, виликдай яру партизан
хьайи, Назаралиев Агьмеда вичин
хсуси зегьметдин такьатрикай оборонадин фондуниз 175 агъзур манат пул
гана. Адан хсуси такьатрал "Ватан патал" тIвар алай танк гьазурна.
1944 - йисан ноябрдин вацра вичи
регьбервал гузвай Микоянан
тIварунихъ галай колхоздин митингдал
колхозчийри фронтовикрин хизанриз
куьмек авунин фондуниз 35 тонн техил, 3 тонн ичер, 800 хъцикь ва 15 агъзур манат пул гана. Назаралиева вичи
105 кг. техил, 50 кг. сар ва хеб гана.
Райондин комсомолри ва жегьилри оборонадин фондуниз 370 агъзур
манат пул кIватIна. Са Кьурагьрин
юкьван школадин аялри 20 агъзур
манат пул кIватIна.
Назаралиев Агьмедаз ва ВЛКМС
- дин райкомдин секрктарь Улубеков
Нежвединаз Верховный Гланокомандующий И.Сталинан телеграммаяр
хтана.
Кьурагьвийри оборонадин фондуниз чими шейэр кIватIна, Ватан хуьзвай аскерар патал пишкешар гьазурна. Кьурагьай тир Бабаева Саимат
ахьтин пишкешар гьазурунин карда
вилик жергейра хьана.
Кьурагьрин агьалийри Дербентдин,
Огнидин, Хасавюртдин патарив душмандикай хуьдай сенгерар эцигдайла
зурба кьегьалвилер къалурна. Фашистрин чапхунчийрикай азад хъувур
чкайрин халкьдин майишат гуьнгуьна хтунин кардикни чи райондин зегьметчийри, абурукай яз кьурагьвийри,
еке пай кутуна.
Дяведилай гуьгъуьнин йисара кьурагьвийри чпин хуьр мадни гуьзел,
авадан хьун патал, рикIивай зегьмет
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чIугуна. Кьурагьа цIийи кIвалер, цIийи
дараматар эцигиз башламишна. Чкадал райондин больница эцигна, Кьурагь вацIал гуьрчег гидроэлектростанция, культурадин цIийи дарамат,
КПСС - дин райкомдин дарамат - инал
вирибурун тIварар кьаз жедач. Саки
вири мягьлейриз къайи булухар тухвана. КIамарал, хуьруьн вацIал гьяркьуь муькъвер хкаж хьана. Къузадин
кьилел телетранслятор эцигна. Гуьгъуьнин йисара чкъадал поликлиникадин
дарамат ишлемишиз вахкана.
Райондин администрацияди райондин центр аваданламишуниз иллаки
гзаф фикир гузва. Рекьин къерехда
даяхдин цлар кутуна, Кьурагьиз кьван
асфальт туна. Кьурагьиз тIебии газ
гъанва. МФЦ-дин идара кардик кутуна. Полициядин идарадиз са шумуд
мертебадин дарамат эцигзава.
Физкультура ва спорт вилик финиз
районда кьетIен фикир гузва. Кьурагьвийрин образованидин ва культурадин
дережа къвердавай хкаж жезва. Абурун арада виниз тир образование авай
инсанар, алимар акъатнава. Илимдин
кьве академик, докторар, профессорар
кандидатар - мегер ибур чи дамах, кьилин винизвал тушни? И кьегьал рухвайри чи ватандин илим мадни вилик
тухузва. Идан гьакъиндай абуру
кхьенвай илимдин дисертацийри. ахтармишунри шагьидвалзава.Алатай
йисуз чи райондин КIирийрин хуьряй
тир Зейнудин Батмановаз Россиядин
Игитвилин тIвар гана. И карди чи райондин тIвар вири Россияда машгьурна. Ада террористриз чпин чIуру ниятар кьилиз акъуддай рехъ ганач. Акьалтзавай несилди адан кьегьалвилелай чешне къачуда.
Къенин кьурагьвийри чпин бубайрин баркаллу крар давамарзава, абурун весияр кьилиз акъудзава. Халкьдин дуланажагъ, культура, образование ва сагъламвал хкажунин месэлайриз абуру датIана фикир гузва.
Кьурагьвияр гзаф миллетрикай арадиз атанвай коллективда яшамиш жезва. Им мягькем, сагъ хизан я. Кьурагьрин жемятдихъ къиметлу, къизилдихъ галаз барабар адетар ава. ибурукай сад, месела, дуствал, сада садаз гьурмет авун, куьмек авун я.
Са тIимил вахтунлай чи райондин
агьалийри райондин 90 йис тамам хьунин юбилей къейдда. Кьурагьвияр и
шад вакъиа хуьруьн майишатда, культурада, образованида, сагъламвал
хуьнин карда зурба агалкьунар аваз
къаршиламишунин кьетIивили
ацIанва.

"Кьурагь район" муниципальный райондин администрациядин работникри Рамазанов Рамизаз диде
ДИЛАРА
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Кьурагьрин райбольницадин работникрин коллективди
СултIанагьмедова Тамаматаз играми вах
ДИЛАРА
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат
чIугунувди , башсагълугъвал гузва ва адаз хьанвай хажалатдикай пай
къачузва
Райондин ветеринарный управленидин работникри Хедадов Даираз адан буба
РАЖАБ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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