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И ЙИКЪАРА Муниципальный райондин адми-
нистрацияда Фарид Агьмедован ва  дзюдодай,
самбодай  Россиядин чемпион, спортдин   мас-

РИКIЕ  НИЯТ  ХЬАЙИЛА

ИСЛЕН юкъуз Муниципальный райондин ад-
министрациядин кьилин  сад лагьай замести-
тель Гьабибуллагь Мурадалиева райадминист-
рациядин  аппаратдин нубатдин совещание кьи-
ле тухвана.
Совещание райондин финансрин отделдин

начальник Эдуард Ферзалиевав вичин къуллугъ-
дин везифаяр гьакъисагъвилелди,  дурумлуви-
лелди тамамарунай  «Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР-дин Гьуьрметдин грамота вахкунилай
башламишна.
Совещаниедал гьакl УО-дин начальник У.

Абейдуллаева райондин школайра выпускник-
рив аттестатар вахкунин к lвалах
акьалтlарнавайдан гьакъиндай лагьана.   Гуь-
гъуьнлай совещаниедал МУП «ЖКХ»-дин ди-
ректор С. Хидирова, Магьарамдхуьруьн адми-

  НУБАТДИН СОВЕЩАНИЕ ХЬАНА

нистрациядин кьил Р. Агъамирзоева, ЦРБ-дин
кьилин духтур Гь. Беглерова гьялзавай йикъан
месэлайрай докладар авуна.

тер, чи районэгьли Гьажи Юсуфован  гуь-
руьш  кьиле фена.
Спортдин рекьяй къазанмишнавай кьа-

кьан нетижайрай, районда жегьилрин ара-
да спорт пропаганда авунай ва йигин
еришралди ам вини дережадиз акъудуник
вичин пай кутунай  Фарид Загьидиновича
Гьажи Юсуфовав  Муниципальный район-
дин      администрациядин тlварунихъай
Чухсагъулдин чар вахкана.
Райондин Советск хуьре хана чlехи

хьанвай Гьажи  гъвечlи чlавалай спортдал
рикl  алаз чlехи хьана. Ам са шумуд се-
ферда Россиядин чемпион, Вирироссия-
дин турнирдин гъалибчи,  самбодай ва
дзюдодай Россиядин къенепатан кьушун-
рин чемпион я. Гила  Юсуфов Гьажидин
фикир  йисан эхирра Болгарияда кьиле
фидай дуьньядин чемпионатда   иштира-
кун я.
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МЕДАЛАР ШАД ГЬАЛАРА ВАХКАНА

 30- ИЮНДИЗ райондин
администрациядин заседа-
нийрин  залда  20I5-20I6-
к Iелунин  йисуз  тафаватлу
хьайи 29 аялдив къизилдин
медалар шад гьалара вахка-
на. И шад мярекатда «Магьа-
рамдхуьруьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьмедова, район-
дин депутатрин Собраниедин

председатель Абубакар Хан-
магьамедова, образование-
дин управлениедин начальник
Улубег Абейдуллаева ва анин
жавабдар работникри,  район-
дин школайрин директорри,
диде-бубайри ва медалистри
иштиракна.

 И шад мярекат МР- дин
кьил Фарид Агьмедова ачухна.

-  И  дережа -
див  агакьун
патал  куьне
яргъал, залан
рехъ атIана,
къейдна  Фа-
рид Загьиди-
новича  теб-
рикдин  гаф
рахадайла. -
Вири чи меда-
листар олим-
п иадайрин ,
конкурсрин ,
яратмишунин

конференцийрин гъалибчияр я.
Хьанвай агалкьунрал акъваз та-
вуна чирвилерин кукIушрихъ
ялна кIанда.

Фарид Загьидиновича вичин
ва райондин депутатрин Собра-
ниедин тIварунихъай акьалтза-
вай несилдиз хъсан чирвилер
гайи, абур и дережадиз акъудай
малимриз ва ихьтин тербиялу

веледар чIехи авур диде-бубай-
риз чухсагъул малумарна ва ме-
далистриз и шад вакъиа мад се-
ферда тебрик авуналди абуруз
чпин хайи хуьр, школа рикIелай
ракъур тавун таъкимарна, кьи-
лин образование къачурдалай
кьулухъ элкъвена хтун гуьзетза-
вайди лагьана.

 Гуьгъуьнлай рахай район-

дин дамах тир, А.Исмаилован
тIварунихъ галай юкьван шко-
ладин (ЦIийихуьр) ва М.Гьа-
жиеван тIварунихъ галай юкь-
ван школадин (Магьарамд-
хуьр) выпускникар тир, Росси-
ядин виридалайни кесерлу
вузар акьалтIарнавай Рашид
Идаятова ва Нияз Буржалие-
ва  выпускникриз  абурун
уьмуьрда хьанвай и лишанлу
вакъиа тебрикна ва физвай
сефер хийирлуди хьуй лагьа-
на.

 Ахпа Фарид Загьидинови-
ча гьар са медалистдив тафа-
ватлувилин аттестат, къизил-
дин медаль ва пишкешар вах-
кана.

В ы п у с к н и к р и н
тIварунихъай  рахай Гъеп-
цегьрин юкьван школадин вы-
пускница Сурахи Магьамед-
шерифовади  гьина  чеб
хьайит Iани ,  гьи  пешеяр

хкягъайтIани, хайи школадин,
райондин тереф дамахдивди
хуьдайди лагьана.

Мярекатдилай гуьгъуьниз
рик I  шадвилин  гьиссерив
ацIанвай медалистри МР- дин
кьилихъ, малимрихъ ва диде-
бубайрихъ галаз рикIел ала-
мукьдай шикилар яна.

             А.АЙДЕМИРОВА.
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 ЧУХСАГЪУЛ  ЛУГЬУЗ  КIАНЗАВА

АЛАТАЙ ЙИСУЗ Кчункъаз-
майрин хуьруьн тарихда да-
махдай са кIвалах арадиз ата-
на. Ватандин ЧIехи дяведиз
фейи, акьалтзавай несилдиз
ислягь уьмуьр къазанмишун
патал чпин чанар гьайиф та-
тана женг чIугур,  гъалибвал
къазанмишай игит рухвайрин
экуь къамат эбеди яз рикIера
амукьун патал аскеррин
тIварар авай обелиск ачухна.
И кар фадлай рикIик квай

кIвалах тир. Райондин, хуь-
руьн руководствойрин, агьа-
лийрин къайгъударвилин не-
тижада и кар арадиз атана ва
чун патал им халис савкьват
хьана. Обелиск ачухдай юкъ-
уз  рикI дамахдин гьиссерив
ацIанвай зун, балаярни галаз
и мярекатда иштиракиз фена.
Зи уьмуьрдин юлдашдин буба
Агъарзаев Магьамед I94I- йи-
суз дяведиз фейиди гел гала-
чиз квахьнай. Магьамед буба-
дин тIварни гьа обелискда
авайди чиз, рикIик шадвал
кваз, гъилера цуькверин
кlунчIарни аваз обелискдал
фена. Зуьрне далдам, багьа
мугьманар, хуьруьнвияр вири
аваз шад гьалара обелиск
ачухна.  Гьайиф хьи, кIваляй
къведайла авай шадвал гел
галачиз цIрана. Обелискдал
алай сад лагьай тIвар чи бу-
бадинди тир, амма кхьенвай
фамилияда са гьарф артухан-
ди авай. И кар чи рикIиз дакIан
хьана. НикIе  кIвалахзавай чи
бубадиз повестка атанва ла-
гьайла,  тади гьалда кIвализ
хтана вичин чанта кIватIна,
къужахдавай  вад варз хьан-
вай хцин ва  папан пелез те-
мен гана: - Аял вал, вун Ал-
лагьдал аманат хьуй! –    ла-
гьана дяведиз фейиди я. Адаз
я вичин эхир,я хизанрин эхир

гьикI жедатIа чизвачир. ЯтIани
Ватан лагьайла жегьил чандиз-
ни килиг тавуна хуруз гъуд ягъ-
ай, вичин пак буржи тамама-
рай,  кьегьалвилелди женг
чIугур, я сур, я кьул кьисмет
тахьай кьегьал хцин тIвар
гъалатI галаз кхьин зи рикIивай
кьабулиз  хьанач. И кардик кьил
кутур, ам арадиз акъудай вири
юлдашрилай Аллагь рази хьуй,
амма тIварар, фамилияр кхьи-
дайла са кIус мукъаят хьана,
документра гьикI аватIа кхьена
кIанда эхир….
Арзадиз фейи заз, гила са

гьарфуни вучзава вун гьадахъ
галкIун тавуртIа, вири гьадал
акъвазнавани, ваз кIанзавачтIа
заз хьуй куь буба лугьудайбур-
ни хьана. Заз гьуьрметлубур,
гьарф ваъ, гьахъвал я
кIанзавайди. ЯтIа Гьажиев фа-
милияда са гьарф дегишарна
Гьижиев кхьин, хъсан аквазва-
ни. А тIварцIин иеси амач, бу-
бадин тавазивилерикай магь-
рум хьайи адан баладиз, хтул-
риз амукьнавайди къванце
авай са тIвар я, абуруз чпин бу-
бадин сур жагъай кьван хвеши
хьанай, амма са гъалатIди ви-
ридан гуьгьуьлар чIурна. Зун и
кIвалах туькIуьр хъувун патал

са шумуд касдин патав арзадиз
финиз мажбур хьана. Сада ам зи
гъалатI туш, муькуьда са шеъни
дегишардач ва пуд лагьайдани
туькlуьр хъийида  лугьуз секи-
нарна. Адалай инихъ вахт
алатнатIани, фин – хтунар
хьанатIани арадал затI атанач.

 Хуьруьн совет дегиш хьана.
Са зегьмет  къачун хъувуна,
цIийиз хьанвай советдин патав
фейи зи гьарайдиз гьай лагьана.
А касди са гьарф паталди (муь-
куьбуру лугьузвайвал) обелиск
алудна, вири тIварар цIийи хъу-
вуна, Агъарзаев Магьамедан
фамилияда авай гъалатI
туьхкIуьрна.
Чаз Агъарзаеврин хизандиз,

хва Агъамирзедиз адан уьмуьр-
дин юлдашдиз, ругуд хтулдиз ва
цIувад птулдиз  алай вахтунда
хуьруьн администрациядин кьил
тир  Ширинов Вагифаз ва
тIварар вири цIийи кьилелай
кхьин хъувур устIар Шагьабуди-
наз чухсагъул лугьуз кIанзава.
Абуру  авур гьуьрметди чи тухум-
дин гуьгьуьл  шадарна. Къенин
чи обществода ихьтин кьегьал
рухваярни амайди якъин хьана.
Аферин ва чухсагъул.

                 М. АГЪАРЗАЕВА,
  сифтегьан классрин малим.
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ШЕЙХЕРИН ШЕЙХ, ИМАМРИН МУРШИД Я ВУН
ЧАЛ акакьай сифте хабар шад-

ди тир: Шейх Магьамед, чи ярагъ-
ви, виликдай хьиз, амач ам къе, яз
дерин сир, дегь тарихар падна юкь-
вай, ам хтанва чи арадиз хьухь квез
чир. Ахцегь Агьад, чIехи алим яз
чархачи, шейхерин шейх, чIехи мур-
шид, хкана ам вахканва чав, секин
хьана халкь эхир.

Ярагъ къазмайрал хьайи кьван
шадвилер, Аваристан вилаятдай,
кьибле патан Лезгистандай, иниз
атай кьван инсанрин садвилер, дал-
дам-зуьрне, тIуьнар-хъунар, лап яр-
гъалди давам хьана, им тир, заз
чиз, чна дагълу вири халкьдиз гайи
халисан эвер.

Ярагъ къазмайрал хьайи кьван
шадвилер, садакьаяр, мавлидар,
пата-къерехдай атай кьван мугьма-
нарни устадар, рекье хтурла ахпа,
аламайбур хъфена дуьз, халкьдин
хъсан адетар хуьз, шариатдиз гьуь-
рмет ийиз Ярагъдал, касни амачир
хуьруьз, са девирда шейх Магьаме-
дан Ватандиз. Хуьр баябан тиртIани
и, машгьур касдин тIвар аламай и
баркаван чилериз, диде-бубайрин,
хва-стха ва багърийрин сурариз, ча-
вай жедай гьуьрметарни хъувуна,
чидайбуру къуръан кIелиз, амайбу-
ру зикир ийиз, чун кIвалериз хтана.

Дагъустанда чи дин зияда авур,
лукIвиликай пачагьдин, гьакI азад
авур, шейх Магьамед Ярагъидал
чан акьалд хъувур, адан багьа
тIвар, адан чIехи кар  виниз хкажна
руьгь зайиф тавур, чи халкь уяхрай,
лукIвал эх тавур, чи шейхдиз гьуьр-
мет хуьзва фанада, адаз гьакI жен-
нет михьи дуьньяда. Вуч гана чаз и
межлисди, лугьудайбур аватIа, ам
адетдин мярекат я, вуч хьана кьван,
вуч авуна (?) къакъра ягъиз гьарай-
дайбур аматIа, шариатдин,
тIарикъатдин къагьриманриз суваб
патал ша, са сефер тикрар хъийин
хьайивал.

Чпин гъиле гьукум авай, вилик-
кьилик квай ксари, чи савадлу
динэгьлийри, имамри,  динра тафа-
ват тутур ругьанийри, маса динрин
векилри, Дагъустандин ва Чечне-
дин пуд имамдин муршид хьайи,
зурба инсан, вичиз лайих тир саягъ-
да, вири халкьди кьабулайдал шак
алач.

Лугьуда хьи, вичин чIехи Ватан
машгьур авур кас, зурба я, амма ви-
чин гъвечIи халкь машгьур авурди,
гьич са кIусни адалай гъвечIиди яз

гьисабмир, ам адан лап буба я. Амма
чи шейх Магьамеда, гьам вичин чIехи
Ватан- Дагъустан, гьамни вирида
гьуьрметзавай зи гъвечIи халкь- лез-
гияр чIехи авурди зурба яз гьисабнай.
Ярагъиди гьисабзавай, зиллетдикай,
лукIвиликай хкечIиз тежедайбур Ал-
лагьдини негьзава, Адаз дуьарин ван
къведач, лугьузва чи муршидди. Ин-
саниятдин мусурман пай лукIвилик
квайвиляй, ада ихьтин дугъри фикир
лугьузва: «Мусурман кас азад кас яз
хьун лазим я, гьа  и саягъ мусурман-
рин арадани барабарвал жедайвал».

Чи дагъвийрин руьгьдин регьбер
Магьамедан машгьурвал, къандивай-
къуз хкаж жезвай неинки са чи    ма-
гьалда, гьакI Куьреда, Къубада, саки
вири Къафкъазда. И карди лап къур-
ху гузвай Урусатдин пачагьдиз. Ермо-
ловаз-генералдиз мукьвал-мукьвал,
пара туьнтдиз лугьузвай: «Къемеяр
гвай дагълуйрилай чи къуватар
тIимил яни, генерал? Мад хълагьдач,
тади гьалда кьуна хутах шейх Магьа-
мед ТIифлисдиз. Куьне фагьумзавач,
заз чиз, гила ада вич тухузва Урусат-
дин пачагь хьиз».

Генералди жаваб гана хъуьтуьл-
диз: «Къемеяр туш абрув гвайди, гьа
чав хьтин яракь я. Виридалай гужлу
яракь, абурун къаст, ажугъ я. Гьич фу
недай, я кусудай мажал авай туш
шейхдиз, са шейхдиз ваъ, я    муь-
руьдриз, я имамриз, уьзденриз.

-Ваз вуч лугьуз кIанзава заз, зи
азиз?

-Хиве кьазва, и мукьвара шейх
хутахда ТIифлисдиз.

Са сеферда а жаллатIри шейх ху-
тахнай Кьурагьиз. Гьа чIавузни гене-
ралди тагькимарна лап кIевиз. Ам ху-
тахун лазим тир лап кIевиз. Ам хута-
хун лазим тир лап гьа йифиз. Кьурагь-
рин халкь кьетIен халкь я, къутармиш-
да шейх уьзденри къаст авуна лап
чандиз.

Экуьнахъ фад, шайтIандин экв
ягъайла, уях хьана жаллатIар, уьзден-
ри фад куьтягьнавай чпин кар. Гене-
ралдин вилик тамам русвагь хьанвай
халкьдин тIвар. Магьамедан гел ама-
чир Кьурагьа… Ермолова и сеферда
гьелягь кьуна чи хандиз: «Мад сефер-
да икI хъхьайтIа, къаст ийида ви чан-
диз».

Са сеферда Ярагъдални хьанай
ихьтин вакъиа. Къафкъазда лап къиз-
гъин хьанвай гьерекатар дяведин.
Урусатда хъсан тушир дяведин гьа-
лар вичин.

Вини Ярагъдал лап нянихъ, Дер-
бентдавай къеледай, ракъурнавай
вад-цIуд аскер, хандин кIвализ чине-
ба, шейх Магьамед кьун патал. Мукъ-
аятвал хуьн мурад яз, кIама авай бу-
лахдал, машин тунвай аскеррив.

И кардикай югъ вилик кваз хабар
хьанвай муршида, вичин кIвализ тек-
лифнавай мугьманриз, гуя сувабдин
садакьа гун паталди кесибриз.
Гьакъикъатда, шейхди вичи
туькIуьрнавай рехъ-хвални чириз
кIанзавай гьабриз. Акьван секиндиз
тухузвай абри чеб, ара атIуз Къуръан
кIелиз, гьаятризни гагь эвичIиз, гагь са
затI гваз кIвализ хъфиз, гагь ван алаз
зикир ийиз… Ханди сабур гузвай
рикIиз, шейхдиз хабар тежезвай хьиз.
Амма хабар авай гена вири хуьруьз.
Шейх Магьамед вич имам яз месин
капIни авурдалай гуьгъуьниз, кIвале
авай мугьманризни эхиримжи тапшу-
ругъар хгана, гьарма са-сад, чпин
кIвалериз чкIана.

Пакамахъ фад, экуьнин капI аву-
на, чпиз герек затIар фад-фад къачу-
на, «ирид рекьин хивел» финиф ла-
зим тир. Югъухъ галай кIвачин рекь-
яй тIуз абур, чпиз герек тир чкайрал
акъвазна. Шейх Магьамед, капI куь-
тягьна, экуьнин нагьар авуна, пурар
яна вичин балкIан гьазурна. Шейхди
ишара авурла, са нуькерди ам гьаят-
дай акъудна, вич мискIиндал экъечIна.
Алайбуруз салам гана, ахпа ада кьу-
на балкIандин кьенер.

-Тади квани вак Магьамед?
Хийирдиз хьуй…

-Зи рехъ даим хийирдихъ я, жана-
би хан, вун ягъалмиш жез тахьуй. Лу-
гьур-талгьур авани вахъ?

-Вун Дербентдиз хутахиз чаз аске-
рар атанва…

-Зун Дербентдиз хутахиз?- Чин
чIурна хьиз, таъсирдайвал лап кIевиз,
векъидаказ гьарайна. – Вун яни зун ги-
гендавайди, къураба! МетIерал акъваз
кафир! МетIерал!

Хандивай вич хуьз хъхьанач, я са-
нихъни физ хъхьанач, чашмиш хьана,
пузмиш хьана, сес акъатнач- бамиш
хьана, хан алайвал аламукьна
метIерал. Алай ксар мягьтел хьана,
руьгь кьурана амукьна, зайиф хьтин
сад-кьве зайиф ацукьна. Яваш-яваш
хан хтана вич-вичел, башламишна
гьарай-эвер, мугьманарни тадиз къа-
рагъна вири: кьве урусни, пуд гьамше-
ри, са гьакьванбур машинни гваз кIама
амай, ахварайни аватначир ерли.
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И вахтунда шейх Магьамед, рекьин
юлдашар галаз «ирид рекьин хиве-
лай» аквазмачир циф аваз…

Циф амачир, рагъ алай, «Регьим-
ханан» хъуртарал. Инлай шейхдиз ак-
вазвай Яран бубадин кIвалер, ятIани
физ кIан хьанач, Магьмута хуьруьз
адаз.

-Са зур сятда ял ягъин, ацукьин
чун и чIурал, Магьмутрал чун
экъечIдач, маса сефер хуькведа. На-
гьар чна ийида вини Селенрин хурал.

Са агъзурни муьжуьд вишни къад-
яхцIурни цIуд йисара, кефер патан чи
Къафкъаздин дагъвийрин, азадвилин
руьгьдин регьбер Магьамед ал-
Ярагъи, неинки са Дагъустанда, гьакI
адалай яргъарани, гзаф машгьур ин-
сан тир. Еке гьуьрмет ва машгьурвал
адахъ Куьре округдин, вич къунши
тир, Табасарандани авай. Магьамед
эфендидин теблигъатар и пата, лап
гегьеншдиз раижзавай кваз файда.
Ихьтин таблигъатчийрикай садан
тIвар Ханмагьамед тир. Са агъзурни
муьжуьд вишни къанни вад лагьай
йисуз, чи муршида, вичин теблигьат
малумарай ижласда иштиракнай, за
винидихъ тIвар кьурда.

А чIавуз кIватI хьанвайбурухъ эл-
къвена, шейх Магьамед  ал-Ярагъи-
ди лагьанай: «За пайгъамбар рикIе
аваз лугьузва, куьн чкайрал хъфена,
куь тухумрин талукь ксар кIватIна
хьиз, зи илимдикай хабар це виридаз.
Лянет хьайи кафириз эвер це чав
женг чIугваз». Лап кIевелай чи шейх-
дихъ авай ихьтин тIалабун, лукIвиле
авайбуру чеб тадиз азад авун, азад-
буру чпелай лукIвал тадиз алудун.

Чи Магьамед Ярагъидин эвер
гуни хуьрера, кIватI хьанвайбуруз лап,
еке таъсир авунай. Идан эвез пачагь-
ди, муршид кьуна ТIифлисдиз агакь-
арун тIалабнай. Ингье. дустар, зи
стхаяр, и чарасуз чи дердийри, къе
чун и рекьиз акъудна. «Регьимханан»
и хъуртарал, и месэла чна гьална.
КIанзамайди анжах кьиле тухун я, и
кар патал герекди чун юзун я.

Табасарандиз атуникди, Ярагъи-
дин гьалар гзаф дегиш хьана. Ина
авай гзаф хуьрер: Дюбек, Зирдахъ,
Жули, Курагъ, Гумми, Турдик ва ма-
сабур, алимралди девлетлу я. Абрун
юкьва хьана муршид гьамиша.

Табасарандай Куьре патаз   Ма-
гьамед, са агъзурни муьжуьд вишни
къанни муьжуьд лагьай йисуз хтана.
Гьа идалди Табасарандихъ галаз
адан алакъаяр атIанач, абур мадни
мягькем хьана, сигъ хьана. Амма яр-
гъал фенач Ватандиз хтун. Чи мисал-
да лугьузвайвал, ширинвал я жуван

Ватанда жув хьун, чими чIавуз серин-
вал я жувахъ галаз гьава кьун. И ми-
салдин гьахълувал чаз аквазва, Ма-
гьамеда мукьвал-мукьвал гьа са гафар
жакьавазва: «Хзан галаз кIвалелайни,
дустар галаз хуьрелайни, Табасаран-
да секин я. икI хъухьунни мумкин я».
Гьада лагьайвал хъхьана.

Пачагьдин гьунар, ханарин къанар,
эхиз тежезвай, чи шейх Ярагъи, са агъ-
зурни муьжуьд вишни къанни цIуд ла-
гьай йисуз, им кьвед лагьай сефер яз,
вичин вири хизан гваз, Табасарандиз
хъфена. «Заз зи рикIин архайинвал,
секинвал, зун жегьнемда хьайитIани,
гьам женнет хьиз кIанда заз». Шейх-
ди женнет дегишардай туш жегьенем-
дихъ, адан рикIин тIал чизва чаз. Иниз
КIварчагъ дередай ам акъатна, амма
бине кутун патал Курагъ хуьруьз ават-
на.

И вахтунда, бахтунай хьиз, имам
Къазимагьамед, кьушунни гваз Таба-
сарандиз атана. Им мугьман яз атун
тушир а касдин. Чир хьайивал, Таба-
саранри, Урусатдин пачагьдихъай чи-
неба, хиве кьунвай Дагъустандин
имамдиз, жемят вири гьадан патал же-
дайди.

Магьамедахъ хабарсуз, имам иниз
атунихъ, чинебан кар ава жед,- фикир-
завай муршида,- вучни вилик кьушун
кваз. Гьакъикъатда лагьайтIа, Къази-
магьамед иниз атунин мурад-метлеб,
халкь азаддай женгериз гьазурвилер
акун тир.

Магьамед ал-Ярагъиди, хизан га-
лаз Дюбекда, авай чIавуз ам гимрави
Къазимагьамедахъ галаз гуьруьшмиш
хьанай. А гуьруьшмиш хьуни абур, ги-
лани мукьва ксар ийида. Магьамед
Ярагъидин вири хизанди, имам гзаф
хушвилелди кьабулнай.

И сеферда ада якъин, муршида-
вай, чи мусурман адет тирвал, руш
вичиз гун, некягь авун тIалабна. И
тIалабунни муршида хушвилелди кьа-
булна. Гуьгъуьнин юкъуз абурун
мехъерарни хъувуна.

Хабар кьуртIа эгер завай, гьихьтин-
бур тир мехъерар? Бул жеда чаз га-
фар –чIалар, гьикьван мецер аватI чи
сивера, гьакьван гьатда чун деринра,
кIевера. Квез суал хьуй, заз це жаваб:
«Мехъер авай накь чи хуьре, гьикI тир
адан гурлувал? Аку садра, муьжуьд
касди гана жаваб, муьжуьдазни гана
за яб. Вад кас гьахъ я, пуд касни- таб.
Им накь хьайи мехъер я. Къе вичикай
чун рахазвай мехъеркай вуч лугьун?
«ГьикI хьайид я?» «ЦIунни вацIун ара-
да». «Гьина хьана?» «Табасаранда-
гъурбатда».

Ибриз ухшар суалар, гуз жеда лап

кIамай кьван. ГьакI хьайила, ша,
акъвазрин суалар, я герек туш жа-
вабар. Квез а мехъер акурди туш, я
квез аниз ша лагьай туш, гьа девир-
да лап куь чIехи бубаярни авай туш.
Зун тир квайди мехъерик, зун ра-
хунни лазим я.

Дагъустанда гьакимдарри лап
чIехи, чебни чпин еридални алачиз,
мукьва-кьили, ярар-дустар галачиз,
са пек-лекни я арада авачиз, аку-
намаз руш кIан хьана имамдиз, я
рушани ваъ лагьанач я бубадиз, ди-
дедиз, къе кIан хьана, пака гъана,
шариатдиз кIанивал. Амай крар га-
фар вири, такурбуруз квез ахъай-
дай гафар я. Им са еке вакъиа я,
Дагъустанда, Чечнеда ва   Къаф-
къазда, и кьве чIехи, лап камаллу
ва гьайбатлу ксари, чпи-чеб кьун,
чпиз-чеб хьун, гьа икI абриз Аллагь-
ди гун, еке бахт я.

Лугьуз тахьуй чIехибуру мукъа-
ятвал авуна, и жемятдиз ийидай
харж абриз тIимил акуна. Ваъ, къун-
шияр, ваъ, багърияр, ахьтин
кьелечI, яван фикир чIехи ксарив
гвачир, гьич са жуьредин шандакь-
ни абрун ниятдик квачир. АкI
хьанайтIа, мехъер тушир жедайди,
тIуьнар-хъунар, лагь-лугьунар,
къал-макъалар, пиянбур- халис
чакъалар… хъуьруьнар тир къве-
дайди. Мехъерин сагьибрикай чун
рахайтIа, сад имам тир, садни
шейх. Квез чиз, мехъер гьихьтинди
хьун герек тир.

И мехъерихъ, хизан тешкилуни-
лай гъейри, заз кIанзава икIни лу-
гьуз, и мехъерин шадвилелди, чи
миллетрин садвилелди, чи
чIехибрин фикир я хьи, халкь азад-
дай чIехи сиясат тухуз. Идалай мад
зурба  мехъер хьайид туш.

Лап са гъвечIи алава: «Мирзе
Али вичин девирдин лап чIехи алим
тир. Ам неинки зурба алим, гьакI ви-
чиз тай авачир, са рехнени галачир,
илимар гзаф чидай, Ислам диндин
дибар цIийи хъувур кас, гьакъикъ-
атда динда цIийи са гъед тир»- ихь-
тин къимет ганай адаз шейх Магь-
амед Ярагъиди вичин рикIин сид-
кьидай.

Мирзе Али дерин чирвилер
авай, гьеле муьжуьд йиса аваз,
азаддиз Къуръан кIелзавай аял тир.
Адан гележегдин уьмуьр, Магьара-
ман куьмекдалди Магьамедахъ га-
лаз хьана дуствиле. Ярагъидин
буба малла Исмаил, Магьарамахъ
галаз кIеви дустар тир. Ам а чIавуз
Ярагъдал медреседин сагьиб тир.
Абурукай гуьгъуьнлай хъсан къаву-
мар хьанай. Ада вичин руш Айшат
шейх Магьамедаз ганай.

                     Гьажи ЖЕЛИЛ.
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     ИЗВЕЩЕНИЕ   О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИЯ
            МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

  КАДАСТРОВЫМ   инженером  Мусаевым  Мусагаджи Атагишиевичем,
квалификационный  аттестат №  05-15 258   почтовый  адрес: ГАУ  РД «МФЦ
в РД»,  контактный   телефон 666-999  в  отношении  земельного  участка  с
кадастровым  № 05:10:000001:3584, расположенного  по  адресу: РД, Мага-
рамкентский  район, с.. Магарамкент, ул. Ветлечебница №7  выполняются
кадастровые  работы  по   определению границ  земельного  участка.Заказ-
чиком  кадастровых   работ  является   Магамедова  Шабиче  Дербентовна,
контактный  телефон  +7(928)557-78-24. Собрание  заинтересованных лиц
по  поводу  согласования  местоположения границ  состоится  по  адресу:
РД ., Магарамкентский   район, с. Магарамкент  ул.  Ветлечебница  №7 04.
08.2016 г. в 10:00. С  проектом  межевого  плана  можно  ознакомиться  по
адресу:  Республика  Дагестан,РД.,Магарамкентский   район,  с. Магарам-
кент, ул.  Оскара   №3«А». Возражения   по  проекту  межевого  плана  и
требования  к  проведению  согласования  местоположения  границ  земель-
ного  участков   на   местности   принимаются  с 06.07.2016г.  с  10:00  по
адресу: Республика  Дагестан, РД., Магарамкентский   район, с. Магарам-
кент,ул. Оскара  № 3«А»

   При  проведении   согласования  местоположения  границ  при  себе
необходимо  иметь  документы,  удостоверяющие  личность, а  так  же  до-
кументы  о  правах  на  земельный  участок.

                                                                                                                 МФЦ.

В  СООТВЕТСТВИИ  с  Феде-
ральным   законом   от 1 мая  2016г.
№ 125-ФЗ «О  внесении  измене-
ния  в  статью  12  Федерального
закона  «О  социальных гарантиях
сотрудникам   некоторых  феде-
ральных  органов   исполнительной
власти  и  внесений  изменений   в
отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»  измене-
ния позволят  обеспечить  получе-
ние  единовременной   денежной
компенсации  лицами, признанны-
ми  инвалидами  вследствие  во-
енной  травмы,  в  зависимости  от
степени  утраты  трудоспособнос-
ти, а  не  вида  получаемой  ими
пенсии (ранее  получение  пенсии
за  выслугу  лет  являлось   осно-
ванием  для   отказа  в   предостав-
лении  указанной компенсации)».

                        «315  военная
     прокуратура  гарнизона».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАРАФАТДИН КЬИСА

 ПУД кIваликай ибарат тир
гъвечIи ккIа уьмуьр вичин къай-
дадик кваз физвай. И гъвечIи
мягьледа пуд хизан яшамиш
жезвай. Гьарма вичин кеспидал
машгъул яз,кIвалин дердияр
агудзавай. Йисар къвез алатза-
вай и мягьледа кечирмишзавай
ислягь уьмуьрдал пехилбурни
авай.

     Йикъарикай са юкъуз
ина къал акъатна. Нисинин бе-
реда фу нез хтанвай,суфра-
дихъ ацукьнавай Шабанан япа-
рихъ къал алай рахунрин ван
галукьна. Мет чилиз яна суф-
радихъай къарагъна ам яваш-
диз къапудал экъечIна. Варцин
кьулухъай къачур пая чиле
акIурна кьве гъил паядал ва
чене гъилерал эцигна ам
дикъетдивди къал алаз рахаз-
вай кьве къуншидиз килигза-
вай. Яргъалди гьал-агьвал ах-
тармишай Шабанан сабурдин
эхир агакьна. Гила тамамви-
лелди ажугъламиш хьанвай ам
явашдиз тек-тек камар вегьез
къалзавайбурун патав агатна.
Кьакьан буйдин, къумрал
якIарин, чIулав къалин спелрин

сагьиб Шабан халис гьахъ
атIузвай «Саломон пачагь» хьиз
акъвазнавай. Вичин акунар хьтин
гужлу сесиналди ада хабар кьу-
на;

 -Ана гьикI хьана, я гадаяр,
вуч гьарай эвер я,вуч я квевай
пай тежезвайди ?

Къуншияр сад яшдиз чIехиди
муькуьди гъвечIи тир. Абур сад-
садаз ахпа нубатдалди Шабаназ
килигзавай. Эхир яшдиз гъвечIи
Муслима башламишна;

- Я чан къунши, и чи къунши
Алимегьамеда заз къенин
йикъалай вичин кIвалин виликай
фидай ихтияр гузвач. И ккIаз
къведай маса рехъ авачирди,
ида ихтияр гузавачирди, бес за
вуч авурай?

 Уьмуьр къуллугъчи яз кечир-
мишзавай Алимегьамедаз чапла
патахъ галай къунши Муслим
«рабочий» я лугьуз садрани виле
аквазвайди тушир, амма гьами-
ша гьахъ атIудай, масадан ягьа-
нат къачун тийидай, масад  хъуь-
руьр тавуна лайихлудаказ уьмуьр
кечирмишзавай Шабанахъай ада
вил ядай. Ам алай чкадал вичин
шиври ихтилатарни  ийиз жеда-

 чир. И сефердани вичин куль-
турныйдин амалар ийиз
кIанзавай Алимегьамеда вичин
ихтилат икI башламишна;

-Я чан стхаяр,  югъди ибу-
рун аялар, малар, мугьмандиз
атай машинар зи къецихъ жез-
ва,чавай жуван са дерди хъи-
жезмач. Гьавиляй за адаз къе-
нин йикъалай вун зи виликай
ахъайдач лагьана.

   Дикъетдивди кьве къун-
шидихъни яб акалай Шабана
вичин къалин чIулав рацIамар
агудна гагь садаз, гагь муькуь-
даз килигиз ухьт аладарзавай.
Дериндай ухьт аладарай Ша-
бан Алимегьамедахъ элкъве-
на: - Жува са вертолет къачу
къунши,къенин йикъалай вуни
зи кIвалин виликай рахкурдач.-
лагьана. Гуьзет тавур жаваб
акакьай Алимегьамед кисна
вичин гьаятдиз гьахьна. Гьахъ
атIуналди вичин тереф хвейи
къунши Шабаназ алхишар
ийиз-ийиз Муслима вичин
кIвалихъди еримишна.

   Гьа йикъалай Шабанан
авторитет хуьре мадни хкаж
хьана ва къал алай месэлаяр
кватай чкадал « вертолет къа-
чу» лугьуз хуьруьнбуру  зара-
фатар ийиз  хьана.

             А. АЙДЕМИРОВА.
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МАЛЯРИЯМАЛЯРИЯ (цIаяр атун)  –  им
инфекция квай диши ветIери
кIасунин нетижада инсанрик акат-
завай, паразитри арадал гъизвай
уьмуьр патал хаталу уьзуьр я.
Дуьньядин са пай агьалияр и
уьзуьр акатунин хаталувилик
жезва. Абурун арада аялар,
кIвачел залан дишегьлияр, имму-
нитет зайифбур, рекьера авай-
бур, маляриядин уьзуьр авачир
районрай атанвайбур патал  ил-
лаки хаталувал артух жезва.

2000 – 20I5 – йисара малярия
акатзавайбурун кьадар 37 про-
центдин агъуз хьанва. Малярия
Plasmodium жинсинин паразитри
арадал гъиизвайди я.   Малярия

чукIурзавай  вад жинс паразитар
ава, абурукай «P. falciparium  ва  P.
vivax»  жинсинин кьве жуьре инса-
нар патал иллаки хаталу я. Имму-
нитет авачир, зайиф касдик  уьзуьр
акатай ирид йикъалай адан лиша-
нар пайда жеда.  Сифте пайда жез-
вай лишанар къиздирма хьун, экъ-
уьчун, кьил тIа хьун, чанда фул гьа-
тун я. Абур зайифдиз пайда хьуни
малярия дуьздал акъудуниз кьецI
гузва. Эгера жинсинин малярия
акатай 24 сятинин вахтунда сагъ-
ар тавуртIа ам залан уьзуьрдиз эл-
къвезва ва нетижада кьиникьни
мумкин я. Уьзуьр заландиз кьиле
физвай аялриз метаболический

ацидоздихъ ва церебральный
маляриядихъ галаз алакъалу яз
залан анемия ва нефесдин дар-
вал жеда. ЧIехибурун са шумуд
органдиз зиян гуда.

Малярия чукIурзавайбурухъ
галаз женг чIугун профилактика
я. Менфятлу серенжемралди ма-
лярия акатунин хаталувилик квай
агьалияр хуьн меслятзава. Женг
чIугвадай кьве къайда ава; инсек-
тицидралди обработка авунвай
москитный сеткаяр ва дарамат-
дин къенера инсектицидар яна
кIанда. Маляриядин уьзуьр авай
уьлквейриз фидайла химиопро-
филактика меслятзава.

             А.ТОЛСТОПЯТОВА,
        духтур – инфекционист.

МЕДИЦИНАДИН  институт
куьтягьнавай  гьар  низ
хьайитIани  духтур  лугьуз  жеда-
ни?  Заз   ихьтин  суал  гана  сада.
Гьелбетда, за  адаз  жаваб  га-
нач.  Ихьтин  суалдиз  тамам
жаваб  гуз  хьун   мумкин  туш.
Амма  духтуррикай  хъсан, пис
ихтилатар   гзаф  ава.  ЯтIани,
жув абурун  сарак  акат  тавур
инсан  тирвиляй  завай  абуру-
кай хъсан,  пис  са  гафни  лугьуз
жедач. Кьвед   лагьайди,  ихьтин
суал   неинки   духтурдин,  гьар
гьи  пешекардин  вилик
эцигайтIани   жеда. Исятда   ра-
хун  физвай   духтуррикай  хъсан-
бур  ва  писбур   хкягъуникай   туш.
Рахун  чи  уьмуьрда   духтурдин
пешедикай  ва   уьмуьрда  адан
чкадикай  я. Эгер  хъсан  духтур
гьихьтиндаз   лугьудатIа  чир хьа-
на  кIанзаватIа,  бажарагълу
духтур  ва  чIехи  алим  Влади-
мир  Бехтерован  гафар  рикIел
хкин:«Эгер  духтурдихъ  галаз
суьгьбет  авурдалай гуьгъуьниз
азарлуда   регьятвал  гьисс
авуначтIа,  ам  бегьем  духтур
туш».  Чи  бубайрин  мисалдани
им  акI  лагьай   гаф  я хьи, гафу-
ни    херни ийида,  ада сагъарни
хъийида,  яни  гаф  дарманни  я,
гаф   зегьерни. ЧIехи  алим  ва

 

камалэгьли Омар  Хайама   гьави-
ляй    лагьана  жеди : «ваз  акьул-
луда  гузвай  агъу  хъухъ, адакай
дарман  жеди,  ахмакьда  гузвай
дарман  хъвамир,  адакай  агъу
жеда».

 За  фикирзавайвал, духтур,
сифте   нубатда,  виридалайни
инсанперес,  чарадан   дердини-
кай   хабар  кьадай  ва  адаз  куь-

мек   ийиз  алахъдай  регьимлу
инсан  я.  Яни  ам   ихьтин   инсан
хьун  лазим  я.  Ихьтин  къилихрин
вири  духтурар   лап   хъсан   пе-
шекарар  хьанайтIа,  абуру  чпин
алакьунар  ва  чирвилер   духтур-
рин  чIехи   тIвар   чпиз   лайих  авай
дережада  хуьн   патал  серфнайтIа
кIандай  зи  рикIиз. Духтурвал
ажайиб  ва  сирлу   пеше  я.  Гьикь-
ван    бажарагълу   духтур
хьайитIани, сагъдан   рикIел  ам
къведач,  амма  азарлудан
рикIелай ам  алатдач. Азарлудаз
вичиз  куьмек   гуз  алахъзавай,
меслят  къалурзавай  гьар  вуж

хьайитIани   духтур   хьиз   аква-
да. Чпихъ  сагъвал  элкъуьр
хъувур  гзаф  азарлуйри  чеб  абу-
руз   уьмуьрлух   буржлу  ксар  яз
гьисабзава.  Бязи   къадирсузри
ам   духтурдин   пеше  я  лугьуда.
И  жигьетдай  Индиядин халкь-
дихъ   ихьтин  мисал  ава: «Гьай-
иф  хьи,  абуру   рикIелай  алуд-
зава:  ученикди-малим, эвлен-
миш  хьайи   хци-диде,   ашна
авай гъуьлуь-паб, мураддив  ака-
кьайда-  вичиз  куьмек   гайиди,
дири  хъхьайда-духтур ».

   Вичин  уьмуьрда  са  сефер-
да  кьванни   духтурдин    куьмек
герек   тахьай  кас   бажагьат  ава.
Гьавиляй  духтурдиз   гьуьрмет
тийидай,  ада   гайи  куьмек
рикIелай  алуддай  кас  чи   арада
тахьун  лазим я. Духтур  дегь  за-
манайрилай  инихъ  виридаз  къи-
метда  ва   гьуьрметда  авай  пе-
шекар  я.Инал

  Грекрин  чIехи   алим-духтур
Гиппократдин  тIвар кьун  тавуна
жедач. Ам   неинки  са  Греция-
дин,  гьакI  вири  дуьньядин   ме-
дицинадин  дамахлу    ярж  я.
Институт  куьтягьна   дипломар
къачузвай  жегьил   духтурри  чпи-
ни  Гиппократа  хьиз  гьакъисагъ-
вилелди  халкьдиз  къуллугъ
ийида  лагьана  кьин  кьазва.

                             М. ЖЕЛИЛ.
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К. М. АБДУЛКЪАДИРОВ
2016- ЙИСАН 30- июндиз 83 йисан яшда

аваз Къудрат Муьгьуьдинович Абдулкъадиров
рагьметдиз фена.
Къудрат Муьгьуьдинович Абдулкъадиров

1933- йисуз Ярагърин хуьре дидедиз хьана.
Юкьван школа куьтягьайла ам Дагъустандин
медицинадин институтдик экечlна ва яру дип-
ломдалди ам акьалтlарна. Жегьил пешекар
Магьарамдхуьруьн райондин больницадиз

кlвалахиз рекье туна. Гуьгъуьнлай кlвалахин теж-
риба авай специалистди Дагъустандин медици-
надин институтдин терапиядин факультетдин
кафедрада зегьмет чlугуна.

1970- йисалай вич рагьметдиз фидалди Рос-
сиядин Федерациядин илимрин лайихлу доктор,
РФ-дин лайихлу врач, Нью-Йоркда авай медици-
надин илимрин Академиядин гьамишалугъ член,
Европада гематологрин ассоциациядин Центрдин
член Къудрат Муьгьуьдиновича Санкт-Петербург
шегьердин кьилин гематологвиле кlвалахна.
Къудрат Муьгьуьдиновича вич вири къуллугъ-

рал жавабдарвал гьисс ийидай, кьакьан квалифи-
кация авай врач яз къалурна. Ада вичин тlвар
неинки са Россияда, гьакl вири дуьньяда    маш-
гьур авуна.
Къудрат Муьгьуьдиновича медицинадин илим

вилик тухунин рекье чlугур зегьмет Гьукуматдин
жуьреба-жуьре наградайриз, премийриз лайихлу
хьана.
Къудрат Муьгьуьдинович Абдулкъадирован

экуь къамат адан мукьва-кьилийрин, дустарин,
адахъ галаз кlвалахай ва ам чидай вирибурун
рикlера гьамишалугъ яз амукьда.

                         «Магьарамдхуьруьн район»
                                 МР-дин администрация.
                                       райондин Собрание.
     Магьарамдхуьруьн ЦРБ-дин коллектив.

Магьамед Ярагъидин фонду-
нин председатель, агъсакъал Ру-
стамов Гьажибуба Шихмурадови-
ча

       Абдулкъадиров
             КЪУДРАТ
      Муьгьуьдинович

рагьметдиз финихъ галаз алакъ-
алу яз, адан уьмуьрдин юлдаш
Алла Сергеевнадиз, рушариз,
хтулриз ва вири мукьва-кьилий-
риз дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.

Тагьирхуьруьн къазмайрин
юкьван школадин       9-класс
акьатlарайдан гьакъиндай
Къурбанов Эльманаз гайи 0051
800 101 2916- нумрадин аттес-
тат квахьуниз килигна къуват-
да амачирди яз гьисабин.

Райондин «Самурдин
сес» газетдин ва ООО
«Самур» типографиядин
работникри

   Абдулкъадиров
         КЪУДРАТ
  Муьгьуьдинович

рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, адан багъ-
рийриз, мукьва-кьилийриз
дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъ-
вал гузва.

Самурдин СОШ-дин 11-
класс акьалтlарайдан гьакъин-
дай Рзаханова Нинехалум Ши-
халиевнадиз гайи 7312154-
нумрадин аттестат квахьуниз
килигна къуватда амачирди
яз гьисабин.


