Газет 2001-йисан
ноябрдилай акъатзава
РД-дин Докъузпара райондин общественно-политический газет.
Общественно-политическая газета Докузпаринского района РД.

№27 (904) 3-июль, арбе, 2019-йис. Газетдин са экз. къимет киоскрай - 10 манат

Ахцегьа «Шарвили» эпосдин сувар

29-июндиз къадим Ахцегьа
къад лагьай сеферда къейдзавай,
юбилейдинди тир лезги халкьдин
къагьриманвилин
«Шарвили»
эпосдин сувар кьиле фена. И
шадвилин мярекатда Докъузпара
райондин, кьиле вахтуналди МР-дин
Кьилин везифаяр тамамарзавайди
тир
Агьмед
Агьмедов
авай
делегациядинни иштиракна.
Сувар шад гьалара кьиле тухун
паталди: гьеле са варз вилик кумаз
хуьр михьи, мешреблу дуьндиз
гъанвай, герек чкайрал агитациядин
такьатар эцигнавай, фольклордин
ансамблийриз репетицияр тухудай
чкаяр тайинарнавай, санлай районда
мярекат
тухунин
рекьяй
план
туьк1уьрнавай.
Дагъустандин
къадим

хуьрерикай сад тир Ахцегьиз и
сеферданни
шадвилин
суварик
иштиракиз ч1ехи Россиядин саки

вири регионрай мугьманар хтанвай.
Агъзурралди
патай-къерехдай
атанвай
мугьманри
ва
чкадин
агьалийри суварик иштиракзавай.
«К1 еледин хев» т1вар алай
чкада «Ахцегь района) МР-дин Кьил
Осман Абдулкеримова, райондин
активдихъ галаз санал суварик
атанвай мугьманар фуалди ва лезги
нисидалди къаршиламишна.
«Шарвили» эпосдин суварин
гьуьрметлу
мугьман,
адан
председатель Имам Яралиев тир.
РД-дин
Кьилин
Кьиблепатан
Дагъустандин
территориальный
округдин тамам ихтиярар ганвайди
тир Фуад Шихиева, РД-дин Халкьдин
Собранидин
депутат
Сафидин
Мурсалова, милли сиясатдин ва
диндин крарин рекьяй министр
Энрик Муслимова, РД-дин хуьруьн
майишатдин ва суьрсетдин
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министрдин заместитель Шамиль
Алиева, Ст1ал Сулейманан райондин
Кьил Нариман Абдулмуталибова,
Мегьарамдхуьруьн райондин Кьил
Фарид
Ахмедова,
Россельхозцентрдин
Дагъустандин
филиалдин
руководитель
Гьажимегьамед
Мегьамедова,
Керимхан
Абасова
гьуьрметлу

мугьманрин арада лайихлу чкаяр
кьунвай.
Йикъан
сятдин
садаз
Советрин Союздин Игит Валентин
Эмирован т1варунихъ галай паркуна
гала-концерт кьиле фена. «Ахцегь
район»
МР-дин
Кьил
Осман
Абдулкеримова суварин миссиядин
дугъривиликай
суьгьбетна,
ам

тухуник
кьил
кутазвайбуруз,
иштиракчийриз сагърай лагьана.
Лайихлу
хьайи
ватанэгьлийриз
«Шарвилидин» т1варунихъ галай
премияр гана.
Суварин
шадвилер
акьалт1арайла, цавуз ц1ун экверин
рап1рап1ар ахъайна.
ЧИ МУХБИР

«Шарвили» - тарихдин къиметлу гуьмбет
яратмишунар, эдебият, халкьдин
художественный фикир виликди
тухуниз таъсирна. Х лагьай асирдин
машгьур
персерин
шаир
Абдулкасим Фирдоусиди кьет1ендиз
къейдна:

Чк1ида цлар имаратдин
гуьзел
Винелай алахьна, къвай
марфарин сел.
Амма
за
манийрикай
хкажнавай к1вал,
Адак т1ем кутаз жедай авай
туш завал.

Гьар са халкьдин медениятдин
ирсина
ахьтин
художественный
эсерар жеда х ь и , абуру вири
инсанрин дикъет чпелди желбда.
Ахьтинбурукай
садни
лезги
халкьдин
къагьриманвилин
эпос
«Шарвили» я. Дегь девирра арадал
гъанвай ам алай вахтаранни халкьдин
яратмишунрин рик1елай тефидай
эсер яз амукьзава. «Шарвили» - чи

тарихдин лап къиметлу ивир я. Ам
руьгьдин
медениятдин
ва
эдебиятдин
тай
авачир
хьтин
жавагьир я. И эсердин кьилин
кьегьал Шарвилиди чи халкьдин
руьгьдин
мягькемвал
яржламишзава.
Кьегьалвилин
эпосди чи миллетдин милли ахлакь,
адан
садвал,
битаввал
хуьниз
къуллугъзава. Ада лезгийрин сивин

И гафар «Ш арЕили» шосдиз
талукьбур хьижи жежа. Амни
гафунин 1уЕмбет я, гдакхуькуьрдай
тЗурфангр,сеттерсвеч.«Ш арЕили»
эпосда эцигнавай месэшаяр чи
вахтарани Езажиблу я, абур Еири
халкьариз мукьш я. Абуу Еири
инсанищщн, дуьнькЕин сфгьяпра
чка кьаэа. ГЬаЕиляй «Ш срвиши»>
амай чЗаларижи таржума жуна,
гегьенш табдагааттухЕанакЗанжа.

«Шарвили» эпосдин асаслу мана
«Шарвили» - кьагьалвилин
эпос. Ана вичин аслу туширвал хуьн
патал лезги халкьди къецепатан
вагьшийрихъ галаз тухвай женгер
къалурзава. Эпосди лезги халкьдиз
к1 ват1ал хьуниз эвер гузва.
Рагьметлу, философиядин илимрин

доктор Агьед Агъаева къейдзава:
«Халкьдин сивин яратмишунрикай,
амай жанррийралай лишанлу яз,
Эпосди халкьдин алатай уьмуьрдин
лишанар чан алаз къалурзава.
Кьегьалвилин руьгьламиш хьуниз ва
къени, регьимлу крар авуниз эвер

гузва»... Адалатлувиляй Шарвили
женгера гъалибни
жезва.
«Шарвилиди»
ватандин
вилик
буржи тамамаруниз, адаз вафалу
хьуниз эвер гузва.

«Шарвили» эпосдин къадимвал
«Шарвили» эпос халкьдин
сивин яратмишунрин гуьмбет я.
Адаз
жуьреба-жуьре
туьк1уьр
хьунар ава.
Ам кьилдин
риваятрикай,
уьмуьрдин
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сегьнейрикай ибарат я. Дуьньядин
халкьари чпин фикирар-эрзиманар
художественный рекьяй вилик тухун
патал
мифологиядикай,
фольклордикай, эдебиятдикай хийир

къачуз хьана. «Шарвили» эпосдани
и терефар вири гьалтзава. Ина гьак1
тарихдин вакъиаярни ава. Абуру
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эпосдиз
зурбаз
таъсирнава.
«Шарвида»
аслу
туширвал
ва
азадвал патал халкьди къецепатан
душманрин аксина ч1угвазвай женг
къалурнава. Академик, лингвист
Б.А. Грекован гафаралди, эпосхалкьдин, вичи ахъайзавай тарих я,
лугьузва.
Гьавиляй
«Шарвили»
эпосдихъ тарихдин важиблу ва
акьалтзавай несилдиз тербиядин суй
гузвай
къиметлу
мана
ава.
«Шарвили» амай къагьриманвилин
эпосрихъ галаз са жергеда ава.
Чешнеяр патал лугьун: «Иллада ва
Одиссеядихъ»,
«Калеваладихъ»,
«Калевипоэгдихъ»,
«Манасдихъ»,
«Амиранидихъ»,
«Джангарахъ»,
«Нартрихъ»,
«Давид
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Сосунскийдихъ» ва масабурухъ.
«Шарвили» темадиз талукь яз чи
ч1 алан устадри гзаф шиирар,
поэмаяр, драмадин ва гьикаятдин
эсерар
яратмишнава.
Эпосдай
алимри
ахтармишунар
тухвана,
алимдин макъалаяр, монографияр,
ктабар
кхьенва.
Машгьур
композитор Мегьамед Гьусейнова
«Шарвили»
эпосдай
опера
яратмишна. Машгьур сиясатчи ва
гьукуматдин
деятель
Имам
Музамидинович
Яралиеван
регьбервилик кваз Ахцегь хуьре гьар
йисуз «Шарвили» эпосдиз талукь
сувар тухузва.
Суварин майданда к1валахда
гьуьрмет, Ватандин вилик

лайихлувилер
къазанмишнавай
инсанриз шабагьар гузва, абур
руьгьламишзава.
Ихьтинбурун
жергейра шаирар, композиторар,
алимар,
спортсменар
ва
маса
пешейрин иесияр ава. «Шарвили»
дуьньядин
эпосрикай
лап
къадимлуди ва дегьди я. Ада инсанар
гьахълу крара, адалатлу синагъра
руьгьламишзава. Эпосдин кьегьалШарвили
азадвилин
женгера
халкьдиз чешне къачудай чешме яз
амукьзава.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Налукар к1ват1унин гьалдикай...

Гьа и месэладиз талукь яз, 1июлдиз
райадминистрациядин
дараматда « Докъузпара района) МРдин Кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Агьмед Агьмедован
гуьзчивилик
кваз,
нубатдин
совещание
хьана.
Адан
карда
райондин Собранидин председатель
Абас
Абасова,
райадминистрациядин
кьилин
заместителри,
администрациядин
отделрин начальникри ва райондин
гьукуматдин
идарайрин
руководителри иштиракна.
Райадминистрациядин
экономикадин отделдин начальник
Султанмурад
Магьмудова
алай
йисан
зур
паюнин
вахтунда
къазанжийрай бюджет ац1урунин

пландай налукрин к1ват1 хьуни
консолидированный
райондин
бюджетдиз 21 миллионни 595 агъзур
манат пулар гъана. Планда авайди 21
миллионни 130 агъзур манат тир.
Алава ац1уруни 464 агъзур манат
арадал гъанва. Ада мадни къейдна
хьи, хуьрерин чкайра кьилдин
объектар,
чилин
участокар
регистрация
авунин
к1валах
хуьрерин кьилери зайифдиз тухузва.
РД-дин государственный
кадастровый
палатада
регистрациядик квайди 5498 чилин
участокар ва 2187 чи райондин ОКСдин
объектар
я.
Абурукай
«Зеленкаяр»
авайбур
2125
участокринбур ва 1103 ОКС-дин
объектринбур я. Вилик эцигнавай

агалкьунар кьилиз акъудун патал
гьеле к1валах давамарна к1анзава, лагьана С. Магьмудова.
Райондин хуьрерин мектебар
к1елунин ц1ийи йисаз гьазур жезвай
гьаларикай Салигь Гьажимурадова
баянар гана. Ада къейдна: - Кхьенвай
арзайрин бинедиз килигна, вири
школайриз ремонтдин к1валахар
тухун
патал
пулдин
такьатар
ачухнава. Абур тухунин къайда
графикда
къалурнава.
12августдалди абур акьалт1арун лазим
я. Чна к1валахар агакьдайвал кьиле
тухузва,
- хълагьна
С.
Гьажимурадова.
Малум тирвал, 2020-йисуз чи
уьлкведа
Вирироссиядин
агьалийрин перепись кьиле фида. И
рекьяй
тухузвай
гьазурлухвилин
к1 валахдин гьакъиндай Сурея
Исмаиловади суьгьбетна.
Кьилдин
гражданинрин
сиягьар туьк1уьрун патал к1валахда
гьалтзавай
муракабвилерикай
лагьана.
Ада
къейд
авурвал,
хуьрерин
муниципалитетра
Официальныйдаказ яшамиш жезвай
агьалийрин списокар туьк1уьрзавач.
Совещанидал
са
жерге
маса
месэлайризни фикир ганвай.

ЧИ МУХБИР
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«Элкъвей стол» тухвана

25-июндиз
Докъузпара
райондин
актовый
залда
Дагъустандиз
сухулмиш
хьайи
жаллат1рин к1ерет1ар терг авурдалай
инихъ 20 йис алатзавай вакъиадиз
талукь яз, «Элкъвей стол» кьиле
фена. Адан карда «Докъузпара
район» МР-дин Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Агьмед
Агьмедова,
РД-дин
ветеранрин
амукьда.
Предсидатель
Магьарам
Алижанова четин ва секинсуз
алатай
асирдин
90-йисарин
гьерекатрин шикилар рик1ел хкана,

акьалтзавай
несил
тербияламишунин
рекьяй
ахъайнавай гъалат1рикай лагьана,
Виридуьньядин
терроризмдин
ажугълу т1егъуьндикай рахана.
Къазихан Мегьединова милли
сиясатдин
куьмекдалди
терроризмдихъ галаз женг тутузвай
къурулушдикай,
Россиядин
Федерациядин гзаф миллетрикай
ибарат
халкьарин
садвилин,
битаввилин, уьлкве хуьнин рекье
гьукуматдин органрин, армиядин,
къайдаяр
хуьзвай
органрин,
ругьаниятдин, вири Дагъустандин

халкьарин,
Конституциядин
къурулуш хуьнин терефар мягькем
хьайидакай къейдна.
-Къе
чавай
Россиядин
армиядин къенепатан кьушунриз,
къайдаяр
хуьзвай
тешкилатрин
работникриз, Дагъустанда тешкил
авур
гуьгьуьллу
дестейрин,
а
вакъиайра
иштирак
авурбуруз
рик1ин
сидкьидай,
разивилелди
сагърай
лугьуз
жеда.
Абурун
дуствилин, стхавилин серфе себеб яз,
чавай Чечнядай сухулмиш хьайи
жаллат1рин к1ерет1ар терг ийизни
алакьна...
Чи райондин медениятдин
управленидин
начальникдин
заместитель Ирван Мусаева 1999йисан вакъиайри чи тарихда авур
четин
синагърин,
абур
дирибашвилелди
алудай
стха
миллетрин
мягькем
садвиликай,
Ц1умада, Ботлих, Новолак районрин
агьалийрин
жуьрэтлу
суйдин
лишанрикай къейдна.
«Элкъвей
столдин»
иштиракчийри
Виридуьньядин
терроризмдин жаллат1рин к1ерет1ар
Дагъустанда
терг
авун-алай
девирдин Россиядин кьисметда лап
экуь ва лишанлу вакъиа яз гьисабна.
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

ЕГРН-диз шагьадатнамаяр ракъурнава
Единый
Государственный
реестр недвижимостдин сайтда чи
дередин
надир
ва
сейрек
имаратрикай
учетдиз
къачувун
патал са бязи шагьадатнамаяр
гьатнава.
ЕГРД-дин
месэлайриз
талукь яз, Республика Дагъустанда
Правительственное заседание видеоконференц алакъада аваз кьиле
фена.
Заседанида
чи
муниципалитетдин патай чилин ва
эменнидин алакъайрин пешекарар
Музамедин Межидова ва Манаф
Атакшиева иштиракна.
Заседание,
вич
РД-дин
Гьукуматдин
председателдин
земеститель
Екатерина
Толстиковадин
ва
чилеринни
эменидин
алакъайрин
министр
Агъарегьим
Къагьиргьажиеван
иштиракчивал аваз кьиле фена.
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Заседанидал эцигнавай месэладин
дикъет а к1арц1из хкажнавай хьи,
герек муниципалитетри агалнавай
куьруь
вахтунда
чарасуз
шагьадатнамайрин гьакъиндай

герек
вири
делилар
Государственный
недвижимостдиз агакьарин.

Единый
реестр

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Зирзибилдихъ галаз алакъалу
месэлаяр гьялна

Докъузпара
райондин
Мискискар
хуьре
27-июндиз
экологиядай Кьиблепатан районрин
уртах управленидин векилрин ва РД дин ООО «Экологи-Ка» абонентдин
отделдин начальник Фикрет Алиеван
гуьруьшмишвал,
т1вар
кьунвай
хуьруьн агьалийрихъ ва депутатрихъ
галаз кьиле фена.
РД-дин
Минприродадин
руководитель Рамиз Велиева к1ват1
хьанвайбуруз к1еви комунальный
зирзибилар (ТКО) хуьряй акъудунин
месэладикай
хабар
гана.
И

жигьетдай
арадал
къвезвай
четинвилер
хуьрерин
агьалийри
региональный
оператордиз
тамамарзавай
къуллугъдай
вахтвахтунда пул тагунилай аслу жезва.
Республика Дагъустандин тарифрай
къуллугъди муниципалитетрал, гьар
са инсандин кьилел зирзибилар терг
авунин ва гьялунин рекьяй 37
манатдинни 70 кепекдин налук
къвезвайди тайинарна.
2019-йисан
январдилай
зирзибил тухун, ам хуьруьн чкадай
акъудун РФ-дин ЖК-дин 4-паюнин

154-статьядин
бинедаллаз
цин,
электричестводин,
канализациядин
къулайвилерай хьиз, пул кьуниз
мажбурзава. Эгер пул гуникай кьил
хкуддай дуьшуьшар аваз хьайит1а,
буржлубурун
къазанжийрикай
лицевой
счетрай
банкарин
картайрай,
пенсийрикай,
мажибрикай хкьада...
Хуьруьн
администрациядин
кьил Рузмедин Къанберова махсус
техника ва зирзибил к1ват1дай чкаяр
тайинарнавайдакай
лагьана.
Зирзибил к1ват1дай ва тухудай
йикъарин
график
туьк1уьрнавайдакай хабар гана. Законсуз,
иесузвилелди
арадал
гъайи хъуртар амачирдакай, хуьре
экологиядин ва санитариядин гьалар
пайгарвилик ахкатнавайдакай, ада
хабар гана.
Докъузпара
районда
региональный оператор хкягъунин
рекьяй
РД-дин
Минприродади
конкурс тухванвай. Адан нетижаяр
кьурла,
ООО
«Экологи-Ка»
оператор яз чи районда тайинарна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

«Ц1ийи Каракуьре» хуьруьн кьил хкяна
Алай йисан 25-июндиз Ц1ийи
Каракуьре хуьре и хуьруьн кьил
хкягъунин рекьяй сечкияр кьиле
фена. Ана иштиракун патал кьве
касдин кандидатураяр эцигнавай:
Парванаев
Алимегьамед
Муьгьибалиевичан ва Сулейманов
Фежрудин Зумрудиновичан.
Хуьруьн кьил яз хкягъдалди
вилик, кандидатрин арада кьве
этапдин
конкурс
тухвана.
Конкурсдин нетижайрин жигьетдай
гьисабар кьурла, абур кьведни
конкурсдин кьвед лагьай паюниз
акъатна.
Федеральный закондин ФЗ
№131-статьядихъ галаз рейсад яз,
«Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» 2003-йисан
6-октябрдиз тухванвай конкурсдин

■ ш

нетижайралди,
Собранидин Алимегьамед Муьгьибалиевич
депутатри «Ц1ийи Каракуьре» СП- хкяна.
дин кьил
яз,
Парванаев
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Азадвал тир адан мани...
(Урус шииратдин классик Михаил Юрьевич Лермонтован 205 йисаз талукь яз)
Виридуьньядин
эдебиятдин
ч1ехи классикрикай сад тир М.Ю.
Лермонтов гзаф зурба гуманист,
интернацианалист
ва
демократ
шаир хьайиди я. Чал адан эсерар хайи
урус
халкьдихъ
галаз
санал,
ц1удралди
маса
халкьарин
уьмуьрдикай,
дуланажагъдикай,
адетрикай
кхьенвай
эсерарни
гьалтзава.
Шаирди
ч1ехи
ашкъидалди, гьевесдалди ва дерин
гьуьрметдалди
а
халкьарикай
суьгьбетзава ва вичихъ галаз санал,
к1 елзавайбурузни абур сейли
ийизва.
М. Ю. Лермонтован яратмишунра
Кавказдикай
кхьенвай
эсеррини гзаф чка кьазва. Ада и
эсерра
Кавказдин
халкьарикай
гзафбурун милли суйяр, адетар,
майишат, дуланажагъ ва уьмуьрдин
маса терефар къалурнава. Машгьур
критик В.Г. Белинскийди, гьеле
Лермонтов сагъзамаз, адакай кхьей
са макъалада къейднай: «Кавказ
Лермонтоваз,
ялавлу
муьгьуьббатдалди к1ани тир, кьвед
лагьай ватандиз элькъвезва».
М.Ю. Лермонтов 1837-йисуз
урус пачагьди, адан «Шаирдин
кьиникь»
шиирдиз
килигна,
Кавказдиз суьргуьннавайди тир. Гьа
и йисуз ам Лезгистандин гуьрчег
пип1ерикай сад тир Кц1аризни
атанай. Ам иниз атуниз 1837-йисуз
Къуба патан лезгийри хуьлуьхъви
Гьажи
Мегьамед
кьилеваз
къарагъарай бунтар себеб яз хьана.
М.Ю.
Лермонтов
гьа
бунтар
туьхуьрун
паталди
ракъурнавай
дестедик квай. Анжах абур Кц1арив
агакьай ч1авуз лезгийрин гъулгъула
(восстание)
чкадин
кьушунри
туьхуьрнавай. Лермантов пуд юкъуз
Кц1ара амукьна. Азербайжандин
эдебиятчи
Ш.
Къурбанова
къейдзавайвал, шаир 1837-йисан
сентябрдин 17- алай 20-далди Кц1ара
хьана.
«Лермонтован
к1вал»
музейдин
илимдин
къуллугъчи
Р Белаша шаир Кц1ара хьуникай ик1
кхьизва: «Лермонтов са Къубада ваъ,
Ц1ийи Къубадани (гилан Кц1ар
шегьэр) хьайиди я. Вучиз ят1ани, и
т1 вар
лермонтоведрин
ахтармишунра гьатнавач.
Амма Азербайжандин саки
вири агьалийриз М.Ю. Лермонтов
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уьлкведиз,
Стха яни, дяведавай хаталу?
.. .Вилерай ви жавагьирар
аквазва,
Накъварив гва ви гьиссерин
жилавар.
Ви хъуьхъвера кузвай
гъетер къугъвазва Кьиблепатан ивидин туьнт
ялавар.
Ви суьгьуьрлу сиви-ашкъид
кеменди
Эвер гузва муьгьуббатдин
темендиз.
(Лезги ч1алаз
Алирза Саидов я.)
Кц1ара хьайиди чида. Лугьунриз
килигайла,
Лермантов
Къусара
Офицерский
куьчеда
(гилан
Ленинан т1варунихъ галаз куьче. А.М.)
военный
доктор,
подполковник
Александр
Александрович Маршеван к1вале
амукьайди я . . . М.Ю. Лермонтова
ана «Хенжел» т1вар алай шиирни
кхьенвай.
Гила чун М.Ю. Лермонтова
мадни ана кхьенвай кьве эсердин
винел акъвазин. Абурукай сад
«Къачагъ Гьажи» поэмада а девирда
Кавказдин халкьарин арада гзаф
дуьшуьшра кьиле физвай несилрин
мидячивилиз,
кьисас
вахчунин
адетриз талукь я. Гуманист шаир
агъзурралди
инсанриз
ч1ехи
бахтсузвилер гъизвай и ч1уру
адетриз акси экъеч1зава. Поэмадин
къагьриманрикай, сад жегьил лезги
дишегьли Лейла я. Лейла пак, михьи,
тахсирсуз ва гунагьсуз са инсан я.
Агъадихъ гузвай ц1арарай чаз
авторди
адан
образ
гьикьван
к1анивилелди
яратмишнават1а
аквазва:

Рак1арив хьиз, серин кьуна
кваликай,
Са лезги руш ацукьнава.
Душмандиз
Аквазва: рехъ фенва адан
виликай,
Вилер яргъаз килигзава
пашмандиз.
РагьэкъечГдай патан гъед,
вуж гуьзетиз
Хьанва къе вун ик1 милаим,
гьавалу?
Дуст яни ам фенвай маса

элькъурайди

М.
Ю.
Лермонтова
чи
халкьдикай
кхьенвай
эсеррикай
садни «Къакъатун» т1вар алай шиир
я. Эсер черкес рушанни лезги
гададин диалогдикай ибарат я.
Черкесдин
рушаз
лезги
гада
бегенмиш хьанва ва ада гададиз
вичин
к1вале
акъвазун,
вичиз
уьмуьрдин юлдаш хьун теклифзава.
Анжах лезги жегьил рази жезвач.
Вучиз лагьайт1а, ада душмандилай
кьисас къахчун, азадвал патал женг
тухун, ватан азад авун лазим я. И
рекье ам гьар са куьнилай гъил
къачуз гьазур я. муьгьубатдилайни,
хушбахтвилелайни, к1валелайни йикъалайни.
Шиирда
М.Ю.
Лермонтова
лезги
халкьдин
векилрин рик1е азадвилихъ авай
майил ва абурун ватанпересвилин
гьиссер къалурнава.
Литературовед Р. Юсуфова
кхьизва: «Къакъатун» шиирдин вири
поэзия лук1вилин ахлакьдиз акси
экъеч1зава ва ада инсандин руьгьдин
винизвал тестикьарзава»...
«Исмаил-бег»
поэмада
авторди
«Къакъатун»
шиирдин
сюжет гегьенш таблодал акъудзава
ва дагъвийрин милли - азадвилин
гьерекатдикай
суьгьбетзава.
Исмаил-беган кьилел атай кьисайри
«Къакъатун» шиирда авай лезги
женгчидин
уьмуьрдин
гьикаят
давамарзава. Чаз ина мад Кавказдин
гуьзел ва гьайбатлу т1ебиат аквазва.
Р. Юсуфов гьахълу я. Дугъриданни,
шаирди «Исмаил - бег» поэмада
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«Къакъатун»
шиирдин
идея
давамарзава.
Поэма,
вич
пуд
паюникай ибарат я. Сад лагьай
паюна
авторди
Исмайил-бег
ватандиз хтуникай, кьуьзуь лезгидин
к1вале хьуникай ва ам сад лагьай
сеферда жегьил лезги руш Зарадихъ
галаз
гуьруьшмиш
хьуникай
суьгьбетзава. Кьвед лагьай паюна
хайи хуьруьв агакьун, ватанэгьлийри
ам шадвилелди къаршиламишун
къалурнава. И кьве паюнин арадавай
гъвеч1и
сегьнеда,
эсердин
къагьримандин
14
йис
тамам
жедалди Кавказда кьиле тухвай
уьмуьр, ам Петербургдиз ракъурун
рик1ел хкизва. Адалай гуьгъуьниз
Исмаил-бег
Рослан-бегагъ
галаз
санал восстаниедиз гьазур хьуникай,
восстание гат1умуникай, и акьунра
Зарадинни иштиракуникай ихтилат
физва. Пуд лагьай паюна инсанрин

ивияр экъичзавай дяведин сегьнеяр,
Исмайиланни Зарадин игитвилер,
Исмаил-бег хайи стха Росламбега
хаинвилелди кьейи сегьне ч1ехи
устадвилелди къалурнава.
Поэмада
авторди
кьве
образдиз - Исмаил-беганни Зарадин
образриз гзаф фикир ганва. Авторди
абуруз хас жигьетар - мердвал,
жумартвал,
ватандиз
вафалувал,
дугъривал
ч1ехи
к1анивилелди
къалурнава.
Абур,
Лермантован
фикирдалди, чпелай аслу тушиз,
арада чпин хсуси хийир авачиз, ватан
патал,
халкь
патал
женгинин
майдандиз экъеч1навай ва и рекье
чпин чанарни эцигиз гьазур игитар
я.
«Исмаил-бег» поэмадин асас
и
идея
халкьар
сад-садаз
душманарзавай адалатсуз дявеяр
писарун, ахьтин дявейри арадал

гъизвай бедбахтвилер, мусибатар
къалуруналди
к1елзавайбурун
рик1ера и дявеяр къарагъарзавай
тахсиркарриз
акси
нифретдин
гьиссер арадал гъуникай ибарат я.
Винидихъ чешнедиз гъанвай
делилри
субутзавайвал,
М.Ю.
Лермонтова вичин эсерра лезгияр
мердвилин, игитвилин, дуьзвилин,
адалатлувилин
ва
гьахълувилин
лишанар хьиз къалурнава. Лезги
халкьни, вичин нубатда, гьамиша
Лермантовав са инсандив ва ч1ехи
шаирдив
хьиз,
гзаф
дерин
гьуьрметдалди ва мугьуьббатдалди
эгеч1нава ва гилани эгеч1зава. Адан
эсеррикай гзафбур лезги ч1алаз
таржума авунва ва лезги шаирри и
кар алай девирдани давамарзава.

Азиз МИРЗЕБЕГОВ,
филологиядин илимрин кандидат
СПОРТ

Какахьай женгерай
(ММА-дай) гъалиб хьана
Анапа шегьерда кьиле фейи ММА-дай какахьай женгерин
дуьньядин чемпионатда Докузпара райондин Каракуьредин хуьряй
тир Фейзулагь Агъамирзоева гъалибвал къазанмишна.
Рик1ел хкиз к1анзава, икьван ч1авалди ада генани сад лагьай чка
ММА-дай Дагъустандин Кьиблепатан зонада, кьвед лагьай чка
Дагъустандин к1венк1вечивиле ва сад лагьай чка Россиядин
к1венк1вечивиле кьунвай.
Гъвеч1и
къейд:
2017-йисуз
Фейзулагь
Агъамирзоева
Каракуьредин СОШ акьалт1арна. Ц1ийи-Каракуьредин ДЮСШ-да ам
гъвеч1и ч1авалай азаддиз кьуршахар кьунал машгъул тир.
Ада райондин ва зонадин этапра кьиле фейи акъажунрани
лайихлу чкаяр кьазвай.
2017-йисуз мектеб акьалт1арна жегьил спортсмен Махачкъала
шегьердин СДЮШОР-диз гьахьна, ада мадни гьалдикай хкат тавуна,
вич спортдал желбна.
Ахпа, 2018-йисалай Фейзулагь Дербент шегьердин «Скорпион»
т1вар алай акъажунрин клубдин член хьана ва къенин йикъалдини
ада ана майдандиз экъеч1унин вичин вердишвилер кьиле тухузва.

Самур Аразов рик1ел хуьдай турнир
25-июндиз Усугъчайдал 20052007-йисара дидедиз хьайи жегьил
пагьливанрин
арада
футболдай
Аразов Самур Аразович рик1ел
хуьдай
ва
адан
гьуьрметдай

тешкилнавай турнир кьиле фена.
Акъажунар кьиле тухунин мурад сагълам,
мягькем
уьмуьрдин
къамат таблигъа авун, райондин
командайрин арада гужлуди раиж

авун тир. Турнирдин къаюмвал
Аразоврин
хизанди
авуна.
Акъажунар райондин жегьилрин
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«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан
ноябрдилай акъатзава
Тешкилайди:
Докъузпара райондин
администрация,
Дагъустан Республика
Учредитель:
Администрация Докузпаринского
района, Республика Дагестан
Кьилин редактор:
А. Э. ЭМИРСУЛТАНОВ
сиясатдин ва туризмдин рекьяй
кардик квай спортдин отделдихъ галаз
саналди
тешкилнавай.
Турнирда
Ц1ийи Каракуьредин, Миграгърин,
Миграгъ-Къазмайрин,
Усугъчайдин
Къалажухдин аялрин камандайри
иштиракна.
Къизгъин
акъажунра
Къалажух хуьруьн командади сад
лагьай чка кьуна. Кьвед ва пуд лагьай
чкайрал Усугъчайдин ва Ц1ийи
Каракуьредин командаяр хьана.
Кьиле
фейи
турнирда
футболдин командадин лап хъсан
тренер А. Гуьлнезеров яз гьисабна.
Варар хуьзвайбурукай чешнелуди Л.Д. Жаватов. Хъсан защитник - Э.

Саидов,
турнирда
хъсан
къугъвазвайди - Н. Сулейманов, лап
хъсан гьужумчи С. Агъабегов яз
гьисабна.
Акъажунрин
эхирдай
гъалибвал
къазанмишай
командайрин
агалкьунар
дипломралди, пулдин пишкешралди
ва гъиляй-гъилиз фидай Кубокдалди
къейдна.
Къугъунриз
килигзавайбурун
маилралди
Миграгъ-Къазмайрин
команда лишанлу хьана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Халкьдин яшайишдин гьалар к1евера ва дарда твазвай, абурун
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар
гьукуматдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани
идарада куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз
хьайит1а, чаз газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн
патал гьар са дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1валахриз рехъ
тагунин карда гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди чна,
вири уьлкведа хьиз, “горячая линия” кардик кутазва. Т1алабзава чаз
чарар кхьин (къуларни ч 1угуна).

Гьуьрметлу газет к1елзавайбур!
«ЭС» газетдин редакцияди квевай т1алабзава, райондин
идарайриз ва тешкилатриз авай суалрин патахъай редакциядиз чарар
кхьин. Чи редакцияди куь суалриз жавабар гуда.
Чи редакцяи. Тел.+7 (8722) 55-14-61

Скорая помощь ЦРБ Докузпаринского района
тел. 8 928 059 84 90, 8 989 868 03 00
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