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ЦIИЙИ йисан вилик 30декабрдиз Магьарамдхуьре
«Импульс» ресторанда «Магьарамдхуьруьн район» МРдин Кьилин ЦIийи ёлкадин
гурлу межлис кьиле фена.
Иниз райондин, республикадин, олимпиадайрин, конкурс-

рин гъалибчийриз, призерриз,
абурун малимриз, школайрин
директорриз теклифнавай.
Бажарагълу аялрин тереф
хуьнин мураддалди тухвай и
мярекатдиз райондин саки
вири школайрай 60 аял атанвай.

Бюджет тестикьарна
2014- йисан 29- декабрдиз
Райондин Собраниедин сессия кьиле фена. Сессия «Ма-

гьарамдхуьруьн район» МР-дин
Кьил, Райондин Собраниедин
председатель Фарид Агьмедова

Суварин мярекат «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Кьил Фарид Агьмедова тебрикдин гаф рахуналди ачухна.Фарид Загьидиновича
межлисдин иштиракчийриз
алукьзавай ЦIийи йис, ва
20I4-йисуз къазанмишай
агалкьунар мубаракна, идалай кьулухъни абуру чпин
алакьунралди, агалкьунралди
виликди еримишдайдахъ ва
рикIе авай къастар кьилиз
акъуддайдахъ инанмиш тирди лагьана.
Аялрин
манийрик ай,
кьуьлерик ай, гьар жуьре
сегьнейрикай ибарат тир
еке концертди
мярекат
мадни гурлу авуна. ЦIийи
йисан пиш к еш ар гъиле
аваз, гуьгьуьлар шад яз,
алукьзавай 20I5- йисуз мадни кьакьан нетижайрай райондин Кьилин ЦIийи йисан
ёлкадин суварик мад иштирак авунин умудар аваз
аялар кIвалериз рекье гьат
хъувуна.
А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилда: Цlийи йисан
межлис физвай залда.

кьиле тухвана. Анал «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
2015- йисан ва 2016-2017йисарин плановый девирдин
бюджет тестикьарна
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ЦIИЙИ ЙИСАН САВКЬВАТ

ШАД ГЬАЛАРА АЧУХНА
29-ДЕКАБРДИЗ Россиядинни
Азербайжан Республикадин сергьятдал чи райондин Филерин
хуьруьн патав гвай са патай
муькуь патаз яхдиз экъечIдай
пункт шад гьалара ачухна. Кьиле РД-дин культурадин лайихлу
работник тир Изам Улубеков ва
Ямудин Эгьмедханов авай зуьрнейчийрин дестеди мугьманар
хуш авазралди къаршиламишна.
Мярекат «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин кьил Фарид Агьмедов тебрикдин гаф рахуналди ачухна. Ахпа анал рахай РФдин государстводин сергьятар
къайдадиз гъизвай федеральный
агентстводин руководителдин заместитель Магьамед Хандаева,
РФ-да авай пограничный управлениедин начальник Игорь
Шмоткина, Кеферпатан Кавказдин таможенный управлениедин
начальникдин I- заместитель Вячеслав Иванова, РД-дин Гьукуматдин председателдин заместитель Рамазан Жафарова, Дагъустандин таможнядин начальник
Руслан Яхьяева, РФ-дин Госдумадин депутат Мамед Абасова,
РД-да авай Россельхознадзордин
управлениедин руководитель Мурад Азиева ва адан заместитель
Агьмед Омарова и пункт ачухуникай, адан важиблувиликай, и
пункт ачухуникди муькуь пунктариз са кьадар кьезилвилер
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хьанвайдакай гегьеншдиз лагьана.
ЦIийи пункт гьам Россиядин,
гьам патав гвай гьукуматдин агьалийрин истемишунриз жаваб
гузвай, вири къулайвилер авайди я.
Яру лент атIуналди пункт ачухайдалай гуьгъуьниз «Магарам-

кент» ансамблди авур кьуьлери,
гьевескар манидарар тир Назиля
Саидалиевади, Билал Эскендерова лагьай манийри мярекат мадни гурлу авуна.
А. АЙДЕМИРОВА.

Шикилра: «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Кьил Фарид
Агьмедова яхдиз фидай пункт
ачухуниз талукьарнавай мярекатдал тебрикдин гаф рахазва ва
лент атlузвай вахт.
Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.
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РОССИЯДИН КЬИЛИНБУРУКАЙ САД

ЧАЛИШМИШВИЛЕРАЙ- ЧIУЛАВ ЧIУЛАР
20I4-ЙИС акьалтIна.Чи вилик финин рекье ада са рахунни алачиз, лап хъсан нетижаяр гъана. Алатай йисан
ериш разивал ийиз жедайди
хьана. Захъ галаз санал
кIвалахай вирибуруз разивилелди чухсагъул лугьузва.
Зи мурад зи кIвалахди
инсанриз хийир гъун хьана
ва гь ам яз а м укь д а. Ч и
кIвалахда кьилинди къазанмишна ва йда л р ази хьа на
акъваз тавун, ериш явашар
тавуна анжах виликди еримишун я. Санал чалай чи школа
Россияда кьилинбурукай сад
ийиз алакьна. Им агалкьун я,
им мад жавабдарвални я.
Каратэ Кёкусинкайкандин
Россиядин Союз вилик тухунин планда къалурнавайвал,
ЦIийи йисан вилик женгинин
искусст войр ин Мо сквадин
Центрда Додзёдин руководителрин, тренеррин ва спортсменр ин
Вир иро ссиядин
сборра семинар ва Дан-тест
кьиле фена. Ана чи уьлкведин вири пипIерай 200 далай
гзаф кекушиновцийри ишти-

ракна, гьа жергедай яз чпин
устадвилин дережа хкажун
патал бягьс чIугвазвай Дагъустандай тир 8 касдини.
ДАН устадвилин дережа,
ТЕСТ ахтармишун лагьай
чIал я. «Дан-тест» им неинки татамадал устадвал ахтармишун, гьакI уьмуьрдалди
ахтармишун я.
Им чун патал лап зурба
вакъиа хьана гьа са вахтунда- лап залан имтигьанни.
Им чи школа вилик финин
цIийи девир жеда, вучиз
лагьайтIа и кьадар мастерар чахъ садрани хьайиди
тушир.
Дан-тестдин вахтунда чи
спортсменри руьгьдин кьакьан женгчивал, марифатдин ва психологически мягькемвал, чпин физический
мягькемвал ва лигимвал
къалур на. Спо ртсме нр ин
женгчивилин руьгь лап кьакьан дережада хьана, женгер меслят тежер ва дурумлубур хьана.
ТЕСТ кьиле тухун патал лап хъсан шартIар ярат-

мишнавай. Ам ВДНХ-дин
къулай
залда (женгинин
искусствойрин Центр) карчивилин, дуствилин гьалара кьиле фена.
Дан-тестдин вири пагьливанар хкянавай карда
чпин алакьунар къалурнавай
инсанар: мастерар, БУДО-да
кьакьан дережайрин сагьибар тир. Абур вири къилих,
инсанвал, руьгьдин мягькемвал уьмуьрдалди ахтармишунай акъатна. Аферин. Лайихлувал ва кьакьан дережа
къалурна.
Къейд ийиз кIанзава, Дантестдилай кьулухъ чи организацияда мад 2 кас пуд лагьай Дандин ЧIулав чIуларин
иеси, 2- Дандин 3 иеси ва IДандин иеси яз I9 йиса авай
руш пайда хьана.
Ингье, абур: Магьмудова
Светлана(I-Дан), Амаханов
Мурад (2-Дан), Кадашев Халид (2- Дан), Примов Амсар
(2-Дан), Ордуханов Руслан (3Дан) ва Давудов Тажир (3Дан).
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МАКЪАЛА КIЕЛАЙЛА

МАЛИМ ЧЕШНЕ Я, АММА ...
«САМУРДИН СЕС» газетдиз (20I4-йис, 60- нумра, акъатай Суна Серкеровадин
«Малим, аялар, гележег» кьил
ганвай макъала кIелайла зун
къелем гъиле кьуниз мажбур
хьана. Вичин макъалада ада
малимдин адресдиз лагьанвай хуш келимаяр кIелай гьар
жегьилдиз мумкин я, малимвилин пеше хкягъиз кIан
хьун.
Амма алай вахтунда
школайра кIвалахзавай бязи
малимрин ученикрихъ галаз
авай рафтарвал, къилихсузвал, чеб тухузвай къайдаяр,
абуруз гузвай чирвилерин дережа тупIалай-гъилелай авурла заз винидихъ тIвар кьунвай автордихъ галаз меслят
жез кIанзавач.
Зун малимдин пешедиз,
малим лагьай тIварцIиз гьуьрмет авунин, къимет гунин терефдар я. Зун и дережадиз
неинки диде-бубади, гьакI малимдин зегьметди гъана. Жуван кIвале авай кьве аялдихъ
галаз рахана кьиле тефизвайла, къад кIваляй къвезвай,
къад жуьре къилихрин аялрихъ галаз кIвалахун, абурун
наз кьабулун регьят кар туш.
Гьавиляй малимдин зегьмет
пара заландини я.
Амма тама жанавур
кими жедач лагьайвал, школада кIвалахзавай гьар садаз
малим лугьуз жедани? Малимрин арада чи общество
къатариз- девлетлуйриз, уртабабриз, кесибриз пайзавайбурни ава. Ахьтинбуру вири
малимрални, школадални
хъен вегьезва. Малимди
хкягъай « девлетлуда» вич
лап агъайнавилелди тухузва.
Ахьтин са кьуд-вад аял сад
хьана амайбур усал акваз
саймишни хъийизвач. Бязи
малимар гьа ихьтинбурал
алахъзава, абуруз текъвезвай
къиметарни язава. Бес амайбур ?...
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40 йисан тежриба авай,
РД-дин лайихлу малимдиз,
(тIвар за и сеферда кьазвач)
обществодин уькIуь-цуру дадмишнавай касдиз коридорда
гзаф аялар алай чкадал «Я
кьей хва Алимирзоев, за ви вилер акъудда!»- лугьуз кутугнавани? Эгер аялдик тахсир
кватIа, адахъ иеси авайди
я,эвера школадиз. Къе телефонар гвачир кас амач. ЧIуру кар
авур аялдин иесидиз тадиз хабар гуз жезва. Адалай виридан
вилик аялдин рикI тIарайтIа
хъсан яз гьисабзава бязибуру.
Са юкъуз зи къатда авай
са дишегьлиди куьчедал гьалтайла вичин аял школадай бейкеф яз хтана лугьуз шикаятар
ийиз башламишна. «Кьей тупой шейэр, тупицаяр, куь родителарни тупояр я, куьнни гьабурал атанвайбур я»,- лугьуз малимди беябурна лугьуз шехьна. Аялди «Зун а малимдин
тарсуниз мад хъфидач»,- лугьузва. Бес ихьтин рафтарвал
малимриз кутугнавани? Ихьтин
гафар ван къвезвай аялри чеб
гьикI тухун лазим я?
Вири аялриз вири предметар сад хьиз чир хьун мумкин кар туш. «Девлетлубурун»
аялриз чир хьайитIани… За
фикирзавайвал, бязи предметар четинбуруз элкъуьрун малимдилай аслу жезва. Малимди тарсуниз атана хъфидалди,
аялрихъ галаз женг чIугвазва,
гьелбетда, гафаралди. ЯхцIурни
вад декьикьа гьуьжетар, экъуьгъунар ийиз акъудзава. Чирвилер гьинай къведа? Нетижани
кIвалахдиз килигайди жезва:
контрольный кIвалах гайила I5
аялдиз кьведар атана. Бес и
цIувад аялдикай садан кьилини кIвалахзавачни? Кьве вацра
малимди гайи тарсарин нетижа ихьтинди хьунин себеб вуч
я?
Вич уьзягъар хъувун патал ахпа таъкимарзава: «Куь
диде-бубайриз за алава тарсар

тухузва лагь. Са сят 200 манат я. Квез зи предмет чириз
кIанзаватIа, гьа тарсариз
ша». Инал суал къвезва: аялриз са сятина гуз тежезвай
чирвилер вуна пул жибиндиз
атайла гьикI гузва? Бес а ведомостдай гузвайди пул тушни? Ам уьзягъдиз къачузва
эхир вуна. Чун аялриз алава
чирвилер гуниз акси туш.
Амма чирвилер гун савдадиз
элкъуьрун садазни кутугнавач,
иллаки малимдиз.
Малимвилин диплом зи
хъуьчIуькни кватIани, зун школадиз кIвалах ийиз фенач.
Жувал ихтибарнавай аялдиз
тербия, чирвилер гунилай
гъейри, жувахъ абурун амалар, хесетар кьабулдай сабурни хьана кIанда. Школада
кIелдайла чаз тарсар гайи
малимриз чна къени икрамзава. Абур чаз диде-бубаяр
кьван багьа тир. Абур чахъ,
аялрихъ галаз, рикI тIар тавуна, инсанвилин дережа агъузар тавуна рахадай. Аялрин
арада тафават твадачир, тарсарай агакь тийизвайбурухъ
галаз
сабурлувилелди
кIвалахдай, хъсан къимет гуз
алахъдай. Гьа и карди зайифдиз кIелзавай аяларни
руьгьламишдай. Зайифбур
хъсан кIелзавайбурун гуьзчивилик кутвадай, гьабурувни
куьмек гуз тадай. Гила тамаш. Вири вадар авай зи
хтулдин аттестатда тек са
кьуд ава. Бес и предметдин
малимдиз и кар аквазвачни?
Аквазва, амма рикI агакьзавач.
Школада яргъал йисара
гьакъисагъвилелди зегьмет
чIугвазвай малимри заз багъишламишрай. Абурун зегьмет
виридаз аквазва, вирибуру
къиметни гузва, гьуьрметни
ийизва.Амма тама жакьал
кими жедач лагьайвал, малимдин пак тIварцIел леке
гъизвайбурни кими туш. Ахьтинбурун «тарсар» аялрини
кьабулайтIа жафа хьанва.
А. АЙДЕМИРОВА.
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КЬАКЬАН АХЛАКЬ, ГЬАЛАЛ ЗЕГЬМЕТ ПАТАЛ
ЦIИНИН йис Дагъустандин
мусурманрин духовный управлениедин муфтий шейх Агьмад гьажиди инсандин къилихрин, ахлакьдин вини дережадаваз тухунин йис яз малумарнава. Мугьаммад (гьалейгьи
салам) дуьньядал гьам инсанрикай, гьам пайгъамбаррикай
виридалайни кьакьан дережадин къилихар, ахлакь авай кас
хьана. Идан гьакъиндай
къуръандин аятдини субутарзава: «Дугъриданни, вун
вини дережадин хулкъдин
(яни хесетрин) иеси я».
Риваятда лугьузвайвал,
пайгъамбардин (гь.с.) диде
Аминадиз аял жедайла акуна:
са лацу лиф атана (малаик)
ада лагьана: «Мугьаммадаз
(гь.с.) Адам пайгъамбардин
михьивал, Нуьгьан жумартвал,
Ибрагьиман Аллагьдихъ авай
муьгьуьббат, Исмаилан дилаварвал, Юсуфан гуьрчегвал,
Якъубан шукур, разивал,
Аюбан сабурлувал, Давудан
гуьрчег сес, Яхьядин дуьньядихъ вил тахьун ганва.
Абу Гьурайради агакьарнавай гьадисда лугьузва: «Зун
(Мугьаммад) инсанрин хесет, ахлакь хъсанарун патал
ракъурнавайди я».
Мадни гьадисда лугьуза:
«Инсандин бедендик са кIус
ква, ам хъсан хьайила вири

беден хъсан жеда, ам пис
хьайила вири беден пис жеда.
Им рикI я».
Имам Гъазалидин са ктабда
Мугьаммад пайгъамбардин
(гь.с.) ихьтин келимаяр гъизва:
«Инсандихъ ихьтин кьуд багьа къиметдин шейэр ава:
акьул, дин, гьал-ягь, хъсан
амалар. Абур кьуд маса жейэри тергзава: акьул-ажугъди,
хъиле; дин-пехилвили, гьалягь- темягькарвили; хъсан
амалар- гъибетди (яни кьулухъай рахуни)».
Мугьаммад пайгъамбарди
(гь.с.) инсанрин ахлакь хъсанарун патал гьамиша къайгъу
чIугвазвай. Инсандин уьмуьрда
гьалал зегьметдихъ авай метлеб тикрардай. Гьалаллу фу
тIуьн патал муъминриз пеше
чирун, илимдал алахъун, вичин
уьмметдал темпелвал тавун,
гьакI куьчейра гьат тавун,
къекъверагвал тавун веси туна.
Вири пайгъамбарри чпин хизанар намуслу зегьметдалди,
пешедалди хвейиди я. Месела,
Давуд пайгъамбар - чатухъан,
Закарья- харат устIар, Ибрагьим- парчаяр гузвай Тажир, Мугьаммад (гь.с.) пайгъамбар- чубан ва савдагар тир.
Абу Гьурайради агакьарнавай гьадисда Мугьаммада (гь.с.)
лугьузва: «Хизандиз аксивал
тагана, намуслудаказ, шари-

атда къалурнавай къайдада
игьтияжар
тамамариз,
тIалабунар тийиз вуж
алахъзаватIа, ахьтин кас
къияматдин юкъуз Аллагьди чина ацIай вацран нур
аваз къахрагъарзава».
Мугьаммад пайгъамбарди
(гь.с.) фу гьасилун, къуьл цун
меслят къалурзава. Ада лугьузва: «Эг ер с а касди
емишдин тарар ва къуьл
цайитIа, бегьердикай къушари, гьайванри, инсанри
тIуьртIа- им вири Аллагьди
гьисабда ва садакьадай
кьада». Чна винидихъ Мугьаммада (гь.с.) неинки къекъверагчивилиз рехъ гузвачир,
ада абур дарвиляй акъуддай
меслятарни къалурзавай.
Гьуьрметлу районэгьлияр!
Алай вахтунда гьалал пешедалди зегьмет къачуна фу
къазанмишдай рекьер гзаф
ава. Анжах кIанзавайди жегьилриз нафакьатчивилин гуьгьуьлар тахьун я. Квез гьар
садаз Аллагьди уьмуьрда хизан хуьн патал гьалал берекат кьисмет хьуниз гьидаят гурай. Амин!
Сулейман гьажи
ПАШАЕВ,
райондин имамрин
советдин председатель.

«АВТОВАЗДИ» ахъайзавай къиметар хкаж хьуникай
хабар гана. Себеб Россиядин
экономикада гьалар гуьнгуьна гьат хъувун тахьун хьана.
И кардин кьилин себеб доллардин ва евродин курс хкаж
хьун я. Рикlел хкин, эхиримжи сеферда «Ладаяр» 2014йисан мартдиз 2,8 процентдин хкаж хьанай.
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Аялар тебрикна

ЦIИЙИ ЙИСАН суварин вилик Россиядин МВД-дин Магьарамдхуьре авай отделдин къуллугъчияр чпи шефство тухузвай
Магьарамдхуьруьн коррекционный школа-интернатдиз мугьман
хьана ва ана тербияламишзавай
аялриз Цlийи йис мубаракна.
Школа-интернатда тербияламишзавайбуру сегьнеламишай «Аяз Буба» мах къалурна.
Ахпа Россиядин МВД-дин Магьарамдхуьре авай отделдин
къуллугъчийрин патай Цlийи йис
мубаракна коррекционный школа-интернатдин игьтияжар патал
25 агъзур манат пул пишкешна.
Пул кьабулай школадин директор А. Рагьимхановади мугьманриз рикlин сидкьидай чухсагъул
лагьана.

ЧАЗ ЯШАМИШ ЖЕЗ КIАНЗАВА
ЭХИРИМЖИ вахтара аялрин кьадар гзаф хьун ва абурун сагъламвал хуьн патал
гьукуматди гзаф чалишмишвилер ийизва. Амма са жерге
хъсан крарин арада гьалтзавай наркоманиеди, ичкибазвили къурхулувал кутазва.
23- декабрдиз Билбилрин
хуьруьн
М.Абдуллаеван
тIварунихъ галай юкьван школада «Чаз яшамиш жез
кIанзава» лишандик кваз чIехи
мярекат кьиле фена. И мярекатда Самурдин ПОП-дин яш
тахьанвайбурун крарин рекьяй участковый инспектор Р.
Магьамедова, участковый терапевт А. Муртузалиева, дидебубайрин комитетдин председатель, ФАП-дин заведующий
А.Абасовади ва са жерге маса
мугьманри иштиракна.
Мярекат тухузвай кабинетдин цларал наркотикри, ичкиди инсандин сагъламвилиз ийизвай чIуру таъсирдикай, абур
ишлемишунин чIуру нетижайрикай суьгьбет ийизвай плакатар, рефератар, докладар,
шикилар куьрсарнавай. Абур
вири аялри гьазурнавайбур
тир.
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Мярекат сифте гаф рахуналди школадин директор М.Саидова ачухна. Вичин рахунра
ада ичкидикай, жуьреба-жуьре
бейгьушрикай, абуру инсандин
сагъламвилиз гузвай зияндикай
суьгьбет авуна.
ГьакI анал рахай школадин
старщий пионервожатый С.Бейбалаевади, 9-II-классрин аялри и
месэлайрай гегьенш суьгьбетар
авуна. М.Шихмурадовади ва Н.
Гьажиевади кхьенвай сочинениени туькIуьрнавай шиир лап
рикIел аламукьдайбур хьана. Р.
Набиева ички, наркотикар ишле-

мишайбур
гьи
гьалдиз
къвезватIа сегьне къалурна.
Гуьгъуьнлай мярекатдин
иштиракчийри участковый терапевт А.Муртузалиеван докладдихъ яб акална. Участковый инспектор Р. Магьамедова и жигьетдай чпи тухузвай
кIвалахдин, и бедбахтвилихъ
галаз женг къуватар сад авуна чIугуна кIанзавайдан гьакъиндай суьгьбет авуна.
М. АРАСХАНОВА,
Билбилрин юкьван школадин лезги чIалан ва литературадин малим.
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ЧАЛИШМИШВИЛЕРАЙЧIУЛАВ ЧIУЛАР
ГЬЕМЗЕТ Усманов Кчунрин юкьван школадин II-классдин ученик я. Ада анжах хъсан къиметралди кIелзава. Азад вахтунда
ада шиирарни кхьизва. Шаирвилин сирер ада школада кардик
квай «Илгьам» кружокда чирзава. Гьемзета «Самурдин сес» газетдиз сифте яз вичин са шумуд шиир ракъурнава. Чна абур
газет кIелзавайбурун фикирдиз теклифзава.
ГЬЕМЗЕТ УСМАНОВ
АЗИЗ ДИДЕ
И дуьньядал валай багьа
Жедайди туш заз кIаниди.
ГъвечIи чIавуз хвена бала
Азиятрив на, багъриди.
Ви лайлаяр ширин мецин
Ама, диде, зи япара.
Ви гафар за къене рикIин
Хуьда, диде, виш йисара.
Такурай заз пашмандиз вун,
Нагъв тахьурай ви вилерал.
Азиз диде, гъафилмир зун,
Валай багьад жеч чилерал.
Шиир кхьиз вакай, диде,
Чухсагъул за лугьузва ваз.
Гьамиша вун аваз рикIе,
Жуван уьмуьр тухузва за.
ЗУЛУН ТАМ
Гуьрчег жеда тама зулуз,
Дерди туна фида ялгъуз,
Жува-жуваз мани лугьуз,
Къизил тамуз ша, зи дустар.
Цава жеда гуьгьуьл тадиз
Акатайла марфни куьлуьз,
Звер къачуна камар вегьез,
Тамашиз куьн ша, зи дустар.
Гьар пакамахъ кьезил гьава,
Къвалахъ михьи ядни гала.
Емишар бул дигмиш хьанва,
Дадмиш ийиз ша, зи дустар.
РИКIЕЛ ХКУНАР
Ви яйлахар, къацу чуьллер
Гьич рикIелай фидайди туш.

А заз акур чIулав вилер
Гъери ярдиз жедайди туш.
Авахьзава гурлу вацIар
Шалбуз дагъдай Каспий гьуьлуьз.
Селлер хьана къвезва накъвар,
РикIиз кIанид физва гъуьлуьз.
МАНИ ЛУГЬУЗ ЖЕДАНИ БЕС?
Я бахтавар сару билбил,
Низ хьурай бес и зи къадир?
Жагъин тийиз цIару серин,
Мани лугьуз жедани бес?
Акурлахъди хъижез рикI тIар,
Гъиляйни зи тефиз са кар,
Хажалатдив хьанваз рикI дар,
Мани лугьуз жедани бес?
Тум галачир жедач дергес,
Вуна фикир мийир,мирес.
Тахьайла вахъ ашкъи- гьевес,
Мани лугьуз жедани бес?
Яр такуна шумуд йисар,
Акъатиз физ гьикьван варцар,
Жаваб тагуз физваз йикъар,
Мани лугьуз жедани бес?
Хьайила вахъ пара дердер,
РикIе туна хуьзва сирер,
Накъварикди кьежиз вилер,
Мани лугьуз жедани бес?
Туькьуьл парар гьатна хиве,
КIанидан дерт аваз рикIе
ЦIай хьайила жуван къене,
Мани лугьуз жедани бес?

ЦIИЙИ ЙИСУЗ СУВАРАР ВА ЯЛ ЯДАЙ ЙИКЪАР
ЦIИЙИ ЙИСУЗ цIусад юкъуз ял ягъайдалай кьулухъ чун кIвалахдив эгечI
хъувуна. Гила чна Зегьметдин Кодексдин бинедал алаз 23 –февраль –Ватан
хуьзвайдан югъ я, 8- март-Виридуьньядин дишегьлийрин югъ, I- Май –Гатфарин ва Зегьметдин суварин югъ, 9-Май-Гъалибвилин югъ, I2- июль-Россиядин
Югъ, 4- ноябрь- Халкьдин садвилин югъ суваррин йикъар яз къейдда. Идалайни гъейри, суварин югъ ял ядай киш ва я гьяд йикъарал гьалтиз хьайитIа,
ял ядай йикъар гьукуматди гьисаба кьур маса йикъал хкида.
Идалайни гъейри I5-сентябрдиз Дагъустандин халкьарин садвилин, Сив хуьнин ва Къурбанд суваррин йикъарани ял яда.
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Спортдихъ авай кIанивал
несилрилай несилрал атун
патал каратэ рикIивай кIан
хьана кIанда, гьамиша тренировкаяр тухвана ва ученикар Будодин рекьяй тухвана
кIанда. Гьа им гьарда вичин
къилих
лигимарзавай
гьакъикъи чад я. И рехъ хкягъай жегьил гьар са спортсмен
акун за жуван чIехи бахтунай гьисабзава.
20I4-йис акъатна. ЦIийи
йис яваш-яваш къуватда
гьатзава. Им нетижаяр кьадай, жув ва масабур патал
хъсан гележегдикай фикир
ийидай вахт я.
20I4- йисуз умуми къуватралди чалай гзаф крар ийиз
алакьна. Чи жергеяр къалин
хьана. Уьмуьрдиз кечирмишай
вири проектрин «ери» чара
ийиз тежедай пай хьун кьилин кар хьана. Им хъсан нетижа ва гележегдиз хъсан кам
я. И рекье чаз рикIивай куьмек гайи гьар садаз
чухсагъул.
Акъатай йисуз чун чи
ученикарни галаз Россиядин
гзаф регионра хьана, чна гзаф
серенжемра иштиракна, зун
вахтуни ва зегьметди чи Школа, санлай Каратэдин Россиядин Союз лап вилик фейидахъ
инанмиш
хьана.
ГъалатIар виридахъ жедайди
я. Чун гьамиша виликди физ
чалишмиш жезва. Гьа и карди шадвал кутазва, гьа чи кар
вирида кьатIунни ийизва.
20I5-йисуз вирибурухъ ва
вирибурухъ галаз жувахъни
чIехи агалкьунар хьун зи мурад я. Къуй ЦIийи йис Кёкусиндин умуми рекье чакай гьар
сад патал цIийи агалкьунрин
Йис хьурай. Къуй вирибурухъ
хъсан гуьгьуьл, хъсанвилихъ
инанмишвал, гьакI инсанвилин
бахт хьурай.
Шихан
Багьаудин ДЕВРИШЕВ.
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«ДИДЕ-ИГИТ» ТIВАР
АРАДАЛ ХКУН ТЕКЛИФНА
ГОСДУМАДА Россияда «Диде- игит» тIвар арадал хкун ва
и тIвар гайибуруз 5 миллион манат пул ва са жерге социальный кьезилвилер гун теклифзавай законопроект регистрация авунва. I0 аялдилай тIимил тушиз хайи ва 8 йис
жедалди тербияламишай (гьа жергедай яз кьабулнавайбурни) дишегьлияр игитар яз гьисабун теклифнава.

ЗЕГЬМЕТДИЗ ГЬАКЪИ ГУНИН АГЪА
КIАНИН КЬАДАР ХКАЖНАВА
ПРЕЗИДЕНТ Путина 20I5- йисан I-январдилай зегьметдиз гьакъи гунин агъа кIанин кьадар (МРОТ) 5965 манатдал
кьван хкажнава.Гьа икI 20I4-йисав гекъигайла МРОТ 4II
манатдин артух жезва.

БРИТАНИЯДА ВИРИДАЛАЙНИ
МАШГЬУР ТIВАР
20I4-ЙИСУЗ цIийиз хайи британви гадайрал гзафни-гзаф
Мухаммед,рушарал-София тIварар эцигна. Уьлкведа итимрин виридалайни машгьур 200 тIварцIин жергеда сифте яз
Омар,Али ва Ибрагьим гьатнава.Итимрин виридалайни машгьур тIварарин жергеда кьвед лагьай чкадал Оливер, пуд
лагьай чкадал Джек ала. Дишегьлийрин тIварарин списокда
Софиядин гуьгъуьнал Эмиля ва Лиля ала. «Пачагьрин» Джордж,Гарри ва Уильям тIварари машгьурвал квадарзава.

ЕГИПЕТДИН ПИРАМИДАЙРИН ТАЙ
РОСТОВДИН областда чпин яшарал гьалтайла Египетдин пирамидайрилай гъвечIи тушир сурар жагъанва.Чуьлдин кIунтIарин пуд агъзур йисалай гзаф я. Абурукай сада
итимдин скелет авай. Ам кучуднавай сур чеплякь къванералди кIевнавай.КIунтIунин кьакьанвал кьве метрдилай гзаф
я. Адан диаметр 30 метрдихъ агакьнава.
Кимин хабарар кIватIайди- Ф.ГЬАЖИЕВ.

Гъепцегьрин хуьруьн юкьван
школа акьалтlарайдан гьакъиндай
1990- йисуз Гюлмагомедов Афидиназ
гайи А-316948- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз
гьисабин.

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.

ГЕРМАНИЯДИН Гамбург шегьерда путар
хкажунай ветеранрин арада дуьньядин
кIвенкIвечивал къазанмишун патал акъажунар кьиле фенай. Ана Англиядай, Къазахстандай, Литвадай ва Россиядай тир спортсменри
чпин устадвал къалурна. Алай вахтунда ЦIийи
Уренгойда яшамиш жезвай гъепцегьви Надир
МЕГЬАМЕДШЕРИФОВА и акъажунра кьве медаль къазанмишна. Чи районэгьли яргъи циклдай 24 килограммдин пут хкажунай 2- чкадиз
лайихлу хьана. Классикадин двоеборьедай
(«толчок» ва «рывок») чи районэгьлиди къизилдин медаль къазанмишна. Россиядин хкянавай командади и чемпионатда къазанмишай
I- чкадик, шаксуз, гъепцегьви спортсмендин лайихлу пайни ква.
Гила чи ватанэгьли Надир Мегьамедшерифован агалкьунрин «киседа» вири санлай
96 медаль хьанва.

Магьарамдхуьруьн 2- нумрадин аялрин бахчадин коллективди
руш,свас, вах
Метхадова Латифа
вахтсуз кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз Багъироврин ва Метхадоврин хизанриз дериндай хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.

Газет Магьарамдхуьруьн райондин администрацияда регистрация авуна.
Регистрациядин № 301.
Редакциядин адрес:

Газет гьафтеда
садра акъатзава.

РАЙОНЭГЬЛИДИН
ЧIЕХИ АГАЛКЬУН

Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче, 4.

Телефонар: редактор- 25-1-37, жавабдар
секретарь - 25-1-39, бухгалтер-25-9-69.

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

Газет ООО «Самур» типографияда
гьазурна ва гьана чапна. 368780. Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,4.
Лезги чlал.

Индекс 63340. Тираж 1458.
Заказ № 2.

+7

