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Нубатдин
совещанидал

28-январдиз райадминистрациядин актовый залда нубатдин совещание хьана. Совещание "Кьурагь
район" муниципальный райондин
Кьилин заместитель Махач Хариева кьиле тухвана.
М.Хариева алай йисуз Кьурагьрин хуьр целди таъминаруниз ва
Аладашдин школа эцигуниз Федеральный бюджетдай такьатар кутунвайди лагьана.
Анал хейлин идарайрин руководителар рахана. Райондин образованидин отделдин начальник Рамазан Катибова лагьайвал, школайра
кIвалах планламишнавай къайдада
кьиле физва, Дагъустандин
чIаларай региональный этап олимпиадаяр башламишнава, 6-февралдиз ахтармишунин сочиненияр
кхьизва, пака учебникар школайриз
ахъа авунай ва ЕГЭ-диз гьазур хьунай Махачкъалада совещание жеда,
школайрин директорри чпи арза
ганвай авторрин ктабар хкида.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим
Азимова къейд авурвал, аттестациядин нетижаяр кьуна, 2017-йисахъ
галаз гекъиг авурла 2018-йисуз
кIвалах хъсан хьанва, кьиникьар
тIимил хьанва, гьукуматдин заказар
кьилиз акъуднава, диспансеризация
хъсан кьиле тухванва, республикада ханвай аялрин кьадар юкьван
гьисабдалди тIимил я, больницада
яд, питание, дарманар ава, мажиб
ганва, Буйнакскда диагностика ийидай сад тир лаборотория кардик
акатнава, аниз биоматериалар гьазурна, курьер атана тухудайвал я.
Райондин финансовый отделдин
начальник Бахтияр Ибрагьимова
лагьайвал, мажиб пака гун мумкин
я, аванс культурадин идарадин, информацийрин такьатрин ва печатдин центрдин, администрациядин
работникриз ганва, амайбурузни
гуда.
Совещанидал хуьруьн майишатдин ва чилерин алакъайрин отделдин начальник Абдул Фаталиев,
Кьасумхуьруьн РЭС-дин Кьурагьрин сетевой участокдин мастер Нурали Мегьамедов ва масабур рахана.
М.Хариева совещанидин нетижаяр кьуна, министерствойрай атай
чарариз вахтунда жаваб гун тагькимарна.

Чи интервью

РЭС-дин кIвалахдикай

Районэгьлияр эквералди таъминарун патал райондин электросетевой идаради хейлин кIвалах
кьиле тухузва.
Гьелбетда, абурун зегьмет еке я. Анжах эхиримжи вахтара эквер гзаф хкатзава. Гьа иниз килигна
агьалийрин гзаф наразивилер арадал къвезва.
И кардин ва маса месэлайрин гьакъиндай чна Кьасумхуьруьн РЭС-дин Кьурагьрин сетевой участокдин кьилин мастер Мегьамедов Нурали Нурмегьамедовичавай чахъ галаз суьгьбет авун тIалабна.
Куьруь къейд: Мегьамедов Нурали Нурмегьамедович 1981-йисуз
Штулрин хуьре дидедиз
хьана. Ада 9-классдалди
Штула, ахпа 2 йисуз
КIирийрин юкьван школада кIелна. 1999-йисуз
ДГТУ-дик экечIна 5 йисуз
кIелна акьалтIарна.
2004-йисуз Россиядин
Федерациядин Армиядин
жергейра са йиса къуллугъна. 2012-йисалай райондин электросетдин участокда электромонтервиле, гуьгъуьнлай операторвиле кIвалахна.
2017-йисуз райондин
мастерский участокда
инженер яз, гьа и йисан
сентябрдилай алай вахтундалди райондин электросетевой участокдин
кьилин
мастер
яз
кIвалахзава.
Адахъ уьмуьрдин юлдаш ва кьве велед ава.

Нурали Нурмегьамедович,
сифте нубатда заз вири райондин агьалийрик къалабулух кутазвай важиблу суал гуз
кIанзава. Эхиримжи вахтара эквер гзаф хкатзава и кардин себеб вуч я ва и кимивилер мус
арадай акъатда?
- Алай вахтунда им лап важиблу месэлайрикай сад я, чи везифа, гьелбетда, жуван районэгьлияр электроэнергиядал тагьминарун я.
Лагьана кIанда, эквер хкатунин
себеб ам я хьи, экверин линия
1967-йисара тухванвайди я, тарар,
трансформаторар, вири линия
куьгьнеди я.
Электросетевой участокдин
кьилин мастервиле кIвалахиз атай
2017- йисуз чи бригадади Гелхенрин хуьруьн линия капитальный
ремонт авуна, тарар, трансформаторар дегишарна. Вири санлай
къачурла 22 тар дегишарна.
Къвайи къалин живери Сараг-

Ругуна зиянар гана ва 6-7 тар инани дегишарна. Алатай йисуз Кьурагьрин хуьруьн центрдал алай 2
КТП 5 /250 КВА трансформатор ва
гьадал алай линия цIийи хъувуна.
ГьакIни, 2018-йисуз Гелхенрин
хуьре аварийно - востановочный
кIвалахар (10 КВТ) кьиле тухвана,
2017-2018 -йисара Хуьрехуьруьн,
Хпежрин, Хвережрин, Укузрин
хуьрера кьуд трансформатор ремонтна.
Алай йисан 16- январдиз хьайи
гарарикди Ашахуьруьн сергьятда
ханвай 3 тар, са тар хуьруьн къене
авайдини дегишарна.
Чи 2019-йисан пландик 1-фидердин, яни Штул, КIутIул, вини
Штулрин хуьре авай тарар дегишарун ква.
ГьакIни Хпуькьрин хуьруьн къене авай вири тарар дегишарун ква
ва мумкинвал хьайитIа, чIуру гьалда авай тарар дегишарда.
И кIвалахар вилик фин патал,
гьелбетда, сифте нубатда чаз пул-

дин такьатар герек я.
-Квез техникадин, рабочийрин патахъай идара гьи гьалда
ава ва ял ядай йикъара вызовдиз фидай ксар авани?
-Техникадин патахъай лагьайтIа,
идарадихъ са УАЗ, са "буханка",
«жигули-7» машинар ава. Анжах
абур лап пис гьалда ава. УАЗ машин за жуван хсуси харжийралди
хъувуна, къайдадик кутуна. ЦIийи
УАЗ машин ахъайда лагьанва. Машинриз цадай горючийдин патахъайни четинзава, бес кьадар ахъайзавач. Рабочийрин патахъай
лагьайтIа, чаз вири герек тир ксар
чкадал ала. Лугьун лазим я, зун
бригададин кIвалахдал гзаф рази я.
Абуру
гьакъисагъвилелди
кIвалахзава, гьи юкъуз хьайитIани
кIвалах акъатайла фена, арадал
атанвай кимивилер арадай акъудиз
алахъзава. Анжах абурун зегьметдиз килигай мажиб гузвач.
Ял ядай йикъариз смена дегишариз, кIвалахал ОРБ (оперативно-ремонтная бригада), ОВБ (оперативно-выездная бригада), кьве
кас жезва.
-Квез районэгьлийриз лугьудай гьихьтин тIалабунар ава?
-Гьелбетда, чи кIвалахдани са
кьадар кимивилер ава. Амма чна
чаз авай мумкинвилериз килигна
абур арадай акъудун патал вири
къуватар желбзава.
За хуьрерин администрацийрин кьилеривай чаз гьалтай куьмек
гун тIалабзава. Ибурукай чпин хушуналди куьмек гудайбурни ава.
Лагьана кIанда, транспортдин ва я
ГСМ -дин патахъай райондин руководстводи жедай
куьмек
ганайтIа кIандай. Эквер хкатайла
ихьтин нумрадиз зенг ийиз жеда:
Дежурный: 55-81-17
ОВБ: -8-988-30-057-67
Чухсагъул квез чахъ галаз суьгьбет авунай.
А.Мамедова.
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КьепIиррин хуьр

Яш тамам тахьанвайбурун
комиссиядин заседание хьана
28-январдиз райадминистрацияда
"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин заместитель Махач
Хариеван кабинетда яш тамам тахьанвайбурун крарин ва абурун ихтиярар хуьнин рекьяйтешкилнавай заседание хьана.
Анал агъадихъ галай месэлайриз
килигна:
1. "Кьурагь
райондин
КьепIиррин хуьряй тир, 2002-йисуз ханвай Алибеков Гьасан Гьамидулагьовичан патахъай РФ-дин
Ко АП-дин 7.27- статьядин 1-паюна къалурнавай административный материалдин гьакъиндай."
2. "Кьурагь райондин Шимихуьряй тир, 2002-йисуз ханвай
Гьасретов Салман Хийирбековичан патахъай РФ- дин Ко АП-дин
19.16 -статьяда къалурнавай административный материалдин
гьакъиндай."
3. " Кьурагь районда яшамиш
жезвай гзаф аялар авай Жафаров-

рин хизандин патахъай "село Кумук" муниципальный тешкилатдин кьил Руслан Улубекован эвер
гунин гьакъиндай."
Анал алай месэлайрай: райадминистрациядин къаюмвилин ва къайгъу
чIугунин органдин кьилин пешекар
Замира Шабанова, райадминистрациядин яш тамам тахьанвайбурун крарин ва абурун ихтиярар хуьнин рекьяй комиссиядин секретарь Рафик
Сефералиев, КЦСОН-дин директор
Руслан Гьасанов, райондин образованидин отделдин начальник Рамазан
Катибов, райондин прокурордин куьмекчи Сабур Гьажиев, Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда авай
ОМВД-дин ПДН-дин инспектор Радик Мирзалиев, "село Кумук" муниципальный тешкилатдин кьил Руслан
Улубеков рахана.
Заседанидин нетижаяр Махач Хариева кьуна ва пуд лагьай месэладай
вахтунда чарасуз къарар кьабулна
кIанзавайди къейдна.

КьепIиррин хуьр Кьиблепатан
Дагъустанда еке хуьрерикай сад я.
Вилик
девиррилай
инихъ
КьепIирдал лезгияр яшамиш жезва. Хуьруьн тIвар "Кабир" араб
чIалай атанвай тIвар я. Таржума
авурла сур ва гьейбат лагьай гаф я.
Виликдай хуьр са шумуд участокдал
алай: Кьарар, Арменийвирин кIук,
Хважакентдин мукьвал, Хурдатдин
патал, Кьелегъ участокдал.

лайни Алиеврилай гъейри, масабурун тIварар чизвач.
КьепIирдал сад лагьай урус школа 1915- йисуз ачухна. Ам Мегьамедов Мирзедин кIвале ачухна.
Школадин сифте муаллим ахцегьви Гьасанов Вагьид тир. Им советский школа тир. 1924 - йисуз
хуьре школа эцигна. Кхьинар арадал атана.
1929 - 1930- йисара школадикай

КIепIирдал 7 тухум яшамиш жезвай. Алай вахтундани абуру чпин
тухумрин тIварар хуьзва. ПIирер,
Михер, Чатунар, Кьаружанар, Казахар, ЧIуьгъвер, Варварар ава.
ПIирер тухум- пак инсанар. Михер,
кутуяр азербайджанрин Куляр хуьряй, Кьаружанар Сумгаитдай, Къазахар-азад инсанар лагьай чIал я .
Чатунар- чатун устIарар. Варварар "варлу" гафуникай хьанвайди я.
ЧIуьгъверар гъвечIи тухум я.
КьепIир пачагьдин девирда ва
гьакIни Россиядик экечI хъийидалдини азад магьал тир. Ина ханар, я
беглер авачир. Гьукуматдиз гьар са
кIвали 3 манат гузвай, абур тухумралди яшамиш жезвай. Халкь гзаф
викIегьбур ва амалдарбур тир.
Кьиблепатан Дагъустан къачуз
Надир-шагь атанва лагьай ван
хьайила, кьепIирвийри элкъвена
цIаяр куькIуьрна ва са шумуд кас
гьа са рекьяй тIуз шемер гваз физвай.
Шагьдин
разведчикриз
КьепIирриз гзаф армияр авай хьиз
хьана, хуьруьн сергьятдиз атанач.
Са жуьрединни кхьинар амач.
Аквадай гьаларай лезгийриз кхьинар авачир. Сурун кьилихъ галай
кхьинар араб чIалал кхьенва. Раскопкайри хуьр дегь заманайрилай
авайдан шагьидвалзава. Тарихда
кхьенвайвал, лезгияр, гьабурукай
яз кьепIирвияр, Кавказдин Албанидик акатзава.ЧIехи пай хуьуьруьнвийри имам Шамилахъ галаз санал пачагьдин самодержавидихъ
галаз женг чIугвазва. Ибурукай Гьажи - Насруллагьан тIвар тарихда
ама. Ата-бубайрин гафарай ам
имамдин куьмекчи тир.
Лежберрин бунтуна иштирак
авунай Гьажимурад-Нурали-огълыдиз 1978- йисуз Дербентда кьиникьин жаза гана.
ЧIехи пай кьепIирвияр революциядилай вилик йисара Бакуда
яшамиш жезвай ва нафтIадин буругъра кIвалахзавай. Кезимоври-

сифтегьан классрин школа, 1934 1935- йисара тамам тушир юкьван
школа хьана. КьепIиррин школада
къунши хуьрерайни аялри
кIелзавай. Гьамзатов Агьмед - агъа,
Балаев Абдулкъадир, Магьарамов
Агъа чкадин муаллимар тир.
1942 - йисуз хуьре юкьван школа - интернат ачухна. Анин чIехи
пай муаллимар урусар тир. 40 йисарилай 60 - йисаралди абурун
кьадар 40 касдив агакьнавай. ЧIехи
пай муаллимри чпин зегьметдай
пишкешар ва лайихлу тIварар
къачуна. Им Загьиров Град, Омаров
Мирзебала, Балаев Абдулкъадир,
Абдулазизов Бек - ДАССР - дин
лайихлу муаллимар.
И школа акьалтIарай чIехи пай
выпускникрикай духтурар, инженерар, агрономар, строителар хкатна. Им чешнелу школа яз гьисабзавай. Школа акьалтIарай 18 касдикай илимрин кандидатар, лайихлу
духтурар ва муаллимар хьана. И
школада муаллим яз кIвалахай Омаров Мусади 10 йисуз Просвещенидин министрвиле, Совминдин
Председетелдин 1 - заместителвиле кIвалахна.
Алиев Абдулмажид, М.Эфендиев , Гьажикъулиев Буба, Шамхалов
Шихверди, Ашурбеков Насир,
Р.Бинетов, А. Абдуллаев, Н.Рамазанов, Эмирбеков Исабала хуьруьн
машгьур инсанар я.
Алай вахтунда хуьр югъ-къандивай чIехи жезва. Хуьре врачебный
участок, юкьван школа, МСП, Культурадин кIвал, искусствойрин школадин филиал кардик ква. Хуьре
къулай шартIар авай кIвалер эцигзава. Алай вахтунда кIвалериз
тIебии газ тухванва.
Хуьряй тIвар-ван авай спортсменарни
акъатнава.
КьепIирвийри чпин балайрин
агалкьунрал дамахзава.
М. Хариев,
"Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин заместитель.
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ЧIехи Гъалибвилин 74 йис

Ленинград гьалкъадай
акъудна-75 йис

Ленинградди 900 юкъуз Гитлеран
чапхунчийрин гьалкъада аваз вири
четинвилериз таб гун-им душмандикай Ватан хуьзвайбурун тешпигь авачир хьтин викIегьвилин, руьгьдин гьуьндуьрвилин жанлу чешне яз гьисабиз
жеда. Ленинград къачун патал вермахтдин командование 725 агъзур
касдилай виниз аскерар ва офицерар,
гьакIни женгинин гзаф кьадар техника желб авуниз мажбур хьанай. И къуватар адавай гьеле 1941-йисуз дяве
вичин хийирдиз куьтягьун патал Москва галай терефда ишлемишиз жедайди тир.
Дяведилай гуьгъуьниз, Пулковский
тепейрал хкаж хьана. Невадал алай
шегьердин гуьзел акунриз килигайла,
гьейран хьайи Англиядин са алимди
ленинградвийрин кьегьалвилер вири
дуьньядиз раиж авур машгьур писатель Николай Тихоновавай хабар кьунай: "Шегьердиз лап мукьва хьайи фашистривай ам къачуз тахьунин сир
вуч я? Абуру шегьер гьалкъада тунваз 900 югъ хьана. Абуру шегьердив
лап мукьувай агатна, гьужумар ийиз
хьана. За ина, гьич тахьайтIа, Францияда туькIуьрай Мажинодин тIварциз
барабар сенгерар аквада лагьана фикирзавай. Чаз Пулковский тепейрилай
килигайла, аквазвайди анжах саларни
бустанар ва кIвалер я. Гитлеран танкар атIанвай саларини поселокри акъвазардайди туш эхир. А чкайрилай
Гитлеран танкаривай вучиз элячIиз
хьайиди туштIа, гьа кардай зи кьил
акъатзавач…"
Са геренда фикир-хиялдик акатайдилай гуьгъуьниз Н.Тихонова адаз
ихьтин жаваб гана: "Фашистривай вучиз а мензил атIуз хьанач лагьайтIа,
анай Мажинодин сенгеррин вилериз
таквадай хьтин сенгеррин цIар физвай.
А цIар Ленинград хуьзвайбурун
рикIерай фенвайди тир, гъалибвал
къазанмишунин къаст авай абур
руьгьдай вегьиник гитлерчийрин тIем
агакьнач…"
Январдин варз ленинградвияр патал кьетIенди, рикIелай тефидайди я.
Кар анал ала хьи, гьар са ленинградви патал лишанлу кьве югъ ава. 1943йисан 12-январдиз шегьер элкъуьрна
кьунвай фашистрин гьалкъа кьатIна,
1944-йисан 27-январдиз лагьайтIа,
душман шегьердин патарив тамамвилелди кукIварна.
СССР-дин аксина дяве башламишайла, гитлерчийри Ленинград кьуниз
еке метлеб гузвайди тир. Кьушунрин
ва техникадин барадай чпихъ еке артуханвал аваз хьуник умуд кутуналди, вермахтдин командованиди Ленинград Советрин Союздал вегьей са вацралай къачуз жеда лагьана фикирнавай. Амма гитлерчийрин ниятар кьилиз акъатнач. Агьалийрин куьмекдикайни даях кьазвай Ленинграддин
фронтдин кьушунри душмандиз
кIевелай аксивална. Европадин уьлквейрин чIехи мензилар, саки са манийвални гьалт тавуна, атIай фашист
сечме дивизияр Дуьньядин кьвед лагьай дяведин вири тарихда сифте яз
Невадал алай шегьердин патарив акъвазуниз мажбур хьана. Зарб гьужумдалди Ленинград са куьруь вахтунда
къачуда лагьана авур хиялар кьилиз
акъат тавурла, фашистри еке чалишмишвилералди 1941-йисан 8-сентябрдиз шегьер кьушунрин гьалкъада
туна. Гитлерчийрин къаст Ленинград
хуьзвайбурун аксивал гьар гьикI
авуртIани алудун тир. Шегьердал гьар
юкъуз гуьллейрин хар къурзавай, адал

бомбаяр вегьезвай. Гьалкъада авай
девирда шегьер 150 агъзур сеферда
тупарай яна ва адал 107158 бомба вегьена.
Лагьана кIанда хьи, Ленинграддин
агьалийрин аксина душманди ишлемишзавай виридалайни мусибатдин
яракь-им каш тир. Тек са 1941-йисан
ноябрдилай 1942-йисан мартдалди кашакди 263 агъзур кас ленинградвияр
кьена. Санлай къачурла каш финикди,
бомбайрик акатуникди ва тупарин,
гуьллейрин хура гьатуникди, кьейи ленинградвийрин сан 700 агъзур касдив
агакьна.
Гьалкъада гьатнавай Ленинградди
шегьер кьаз алакьнавай душмандиз,
вичин вири къуватар желбна, аксивалзавай.
Ленинграддин кьадар-кьисмет патал еке хаталувал арадал атай чIавуз
вири уьлкве гьерекатдик акатна. Чи
ЧIехи Ватандин маса халкьарин векилрихъ галаз санал Ленинград хуьн
патал дагъустанвиярни кIвачел къарагъна. Ленинграддин фронтда чеб
ватандин наградайриз лайихлу хьайи
350 агъзур кас аскеррин ва офицеррин
арада хейлин дагъустанвиярни чи районэгьлияр ава.
Чи райондайни гьахьтин кьегьалар
акъатна. Кьурагьрин хуьряй тир Багьаудин Мусаев 1942-йисан гатуз, Ленинграддин пияда кьушунрин военный
училище куьтягьайдалай гуьгъуьниз,
Ленинграддин фронтдин кьилдин 2стрелковый бригададин автоматчикрин ротадин командирвиле тайинарна.
Ротадин аскерри шумудни садра командованидин женгинин тапшуругъар
уьтквемдаказ кьилиз акъудна, душмандин са шумуд танк тергна, вишералди фашистар къирмишна ва есирда туна. Анжах са женгина Б.Мусаева кьилди вичи душмандин 3 танк тергна, фашистрин 8 аскер ва 4 офицер
есирда кьуна. 1942-йисан 26-октябрдиз СССР-дин Верховный Советдин
Президиумдин Указдалди Багьаудин
Мусаеваз женгинин Яру Пайдахдин
орден гана. Ленинграддин фронтдин
командующидин вичин приказдалди
адаз Ватандин дяведин 1-дережадин
кьвед лагьай орден кьегьал дагъвидив 1985-йисуз, ЧIехи Гъалибвилин 40
йисахъ галаз алакъалу яз вахкана.
КьепIиррин хуьряй тир Шафи Гьасретович Мирзеханова Ленинград душмандикай хуьнин женгера сифтедилай
эхирдал кьван иштиракна. Гьа и хуьряй тир Бала Абдулкъадирович Балаева, Ватандин ЧIехи дяве башламишайла Ленинграда къуллугъзавай. Са
тIимил вахтарилай командиррин курсар куьтягьай адакай младший лейтенант хьана. Ахпа ам вичи къуллугъзавай подразделенидиз хтана. Дяве капитандин чинда аваз куьтягьна Б.Балаеван батарея душмандиз акси женгерик сифте яз Мясной бор лугьудай
хуьруьн патарив экечIна. Ада вичин
аскеррихъ галаз санал Ленинград душмандин гьалкъадай акъудунин женгерани иштиракна.
Ленинград гьалкъадай акъуддайла
Кьуьчхуьррин хуьряй тир старшина
МутIалибов АбдулматIалибани еке
дирибашвал къалурна.
Чи чIехи уьлкведин стха халкьарин векилар тир аскерри хьиз, дагъустанвийрини Ленинград душмандикай
хуьдай чIавуз дирибашвилин, уьтквемвилин чешнеяр къалурна.
Чи уьлкве халкьарин дуствал, тупламишвал СССР-дивай Ватандин
ЧIехи дяведа Гъалибвал къазанмишиз хьунин кар кьетI ийидай
шартIарикай сад яз хьана.

Спорт

Мегьамедвелидин агалкьунар
22,23-январдиз Дагъустандин
государственный педагогический
университетда кьве юкъуз армс-

портдай Республиканский акъажунар кьиле фена.
И акъажунра Дагъустандин
вири районрай 100 викIегь спортсменди иштиракна.
Ери-бине Ашарин хуьряй тир
Россиядин Росгвардиядин сотрудник Халикьов Мегьамедвели
Жаврудиновича 90 кг-дин залан-
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вал авайбурун арада 1-чка кьуна.
Ам многоборьедин спортдин мастер, армреслингдай вири Россиядин турнирдин
гъалибчи,
гьакIни
греплингдай республикада
кьиле фейи
турниррин
призер я.
Мег ьа медвели
Жаврудинович армспортдай
10- сеферда Дагъустандин
Чемпион
хьана. Армспортдай
Россиядин
Чемпионатдиз гьазур жезва.
Кьурагьвийри чпин ватандашдиз хьайи и агалкьунар мубаракзава ва инлай кьулухъни спортда
ва къуллугъда генани еке агалкьунар хьурай лугьузва.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди
А. Мамедова я.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный Курахской СОШ №2 Курахского района РД в 2017 году за №
00518001358509 на имя Салманова Курбана Магамедэфендиевича,
считать недействительным.
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