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Ю Б И Л Е Й
 

«САМУРДИН СЕС»   газет-
дин  редактордин  замести-
тель-жавабдар  секретарь,
Дагъустан  Республикадин
культурадин  лайихлу   работ-
ник,лезги   писателрин  ва
журналистрин союзрин  член
Фикрет Мирзоевич  ГЬАЖИЕВ
дидедиз  хьайидалай  инихъ  80
йис  тамам  хьунихъ  галаз
алакъалу  яз  27-  октябрдиз
«Магьарамдхуьруьн  район»
муниципальный  райондин
администрацияда   юбиляр-
див,  адан  гьакъисагъ  ва  бе-
гьерлу  зегьметдиз,  къул-
лугъдин  буржи  жавабдарви-
лелди тамамаруниз ва кьакь-
ан   пешекарвилиз,  райондин
газетдин вилик  акъвазнавай

везифаяр   лайихлувилелди
кьилиз  акъудуник  чIехи  пай
кутуниз  къимет  гун яз,  му-
ниципальный   райондин
Кьил  Фарид  Агьмедова  му-
ниципальный  райондин
Гьуьрметдин грамота, МР-
дин  Кьилин  Тебрикдин   ад-
рес, пишкеш яз  конверт ву-
гана, намуслувилелди ва са-
вадлувилелди  зегьмет
чIугуналди  кечирмишай  80
йисан  юбилей  мубаракна ва
идалай  кьулухъни   журнали-
ствилин кьезилди  тушир
кIвалах  ян  тагана  давамар-
дайдахъ,  жегьилар   патал
неинки  чешне, гьакI  бажа-
рагълу   малимни  жедайдахъ
инанмиш  тирди лагьана.



 сес

2

        1- ноябрь ,  2014- йис.

РЕКЬЕРА  ХАТАСУЗВАЛ  ХУЬН   ПАТАЛ
ГИБДД-дин   райондин   отделениедин  хсуси  составдин

везифа  рекьера  жезвай  чIуру   дуьшуьшрин  вилик  пад
кьуникай ва  хьайибур   дуьздал  акъудуникай   ибарат я.Эхи-
римжи  вахтара  чи  везифаяр  къалин ва  кIвалахдин    сер-
гьятар  гегьенш  хьанва.Къе  газет  кIелзавайбурун  фикир-
диз чна   тухузвай  кIвалахдин  бязи  терефрикай  хабарар
гъиз  кIанзава.

           «МАРШРУТКА»
  20I4- ЙИСАН  25-  сентяб-

рдилай 4-  октябрдалди  чна
рекьерин  гьерекатдин  хата-
сузвилин  Государстводин  ин-
спекциядин   подразделений-
рихъ, транспортдал   гуьзчивал
тухудай  ва  ам   ахтармишдай
органрихъ  галаз  санал
шартIуналди  «Маршрутка»
тIвар   гана   вилик   пад  кьа-
дай   тади  серенжемар   кьи-
ле   тухвана.  Адан  кьилин
мурад  агьалийриз   транспор-
тдин  рекьяй   къуллугъ   ийиз-
вай   организацийри  къецепа-
тан  уьлквейрин   гражданар
ва  гражданство  авачир  ксар
законсуз желб авуналди   мар-
шрутный   таксийрин,  между-
городный  ва   международный
алакъадин  автобусрин  води-
теларвиле  кIвалах  авунин
вилик  пад  кьун  тир.

 Агьалийриз  къуллугъ  ий-
извай  маршрутный   таксий-
рал  кIвалах  авун патал  къе-
цепатан  уьлквейрай  тир  ксар
законсуз   желб  авунай  ва
ишлемишунай  жавабдарви-
лиз чIугун  патал  серенжемар
кьабулна. Гьа  ихьтин
кIвалахдихъ  галаз  санал  РФ-
дин   миграционный  законо-

дательстводин  гъавурда   тва-
дай  кIвалахни  тухвана.

«Маршрутка»  кьиле  фидай
вахтунда  30   протокол  кхьена.

        «ПЕШЕХОД»
20I4- ЙИСАН 3I-  августдилай

I5- сентябрдалди   Магьарамд-
хуьруьн  райондин территория-
дал   «Пешеход»  тIвар  гана
вилик  пад  кьадай  тади  серен-
жемар  кьиле   тухвана. Транс-
портдин  такьатрин   иесийрин
арада, зегьметчи  коллективра
ва   школадилай  виликан  учреж-
денийра  рекьерин  транспортдин
дуьшуьшрин вилик   пад кьунин
мураддалди  гъавурдик кутунин
кIвалах  тухвана. Гьа  и  кар  па-
тал   массовый   информация-
дин   такьатрикайни  менфят  къа-
чуна. Гъавурдик  кутунин  кIвалах
тухудайла   рекьерин транспорт-
дин  виликдай  арадал атай  дуь-
шуьшрин  материал  ишлемиш-
на.

  Инсанар  гзаф  кIватI  жез-
вай  чкайрал,  транспортдин  кар-
ханайра,  улакьар  акъвазарза-
вай  чкайрал  рекьерин    гьере-
катдин  къайдайрал  амал  аву-
низ эвер  гузвай  транспорантар,
эвер  гунар,  листовкаяр
алкlурна.

 Яхди   къекъвезвайбуру,
транспортдин  такьатар  ида-
ра   ийизвайбуру   рекьерин
гьерекатдин  къайдайрал
кIевелай амал авун патал се-
ренжемар кьабулна.  Пасса-
жирар  ацукьарунин  ва авуду-
нин  кIвалах   тайинарнавай
чкайрал  кьиле  тухуниз
кьетIен фикир   гана.

  Рекьерин  транспортдин
дуьшуьшар   яхди  къекъвез-
вайбурухъ  галаз  алакъалу  яз
арадал атуниз  рехъ  ачухза-
вай  себебар ва  шартIар  ара-
дай  акъудун   патал  куьчеяр-
ни  рекьер  авай  гьал,  анра
эквер  хьун, яхди  къекъвез-
вайбур  хуьдай  чахчахар,  ре-
кьерин  знакар ва  элячIдай
лишанар  хьун  ахтармишна.

     «ТОНИРОВКА»
20I4-ЙИСАН  I0-   октябр-

дилай  I7-  октябрдалди  рай-
ондин  территориядал  вилик
пад кьадай  «Тонировка»
тади  серенжем  кьиле   тух-
вана.
Экв  ахъагъунин  рекьяй

ГОСТ-дин   истемишунриз
жаваб   тагузвай  шуьшеяр
алай  транспортдин  такьат-
рин водителриз  тонировка
алудун    теклифиз  хьана.
Алуд   тийиз  хьайитIа  про-
токолар  кхьена.

                 Ж. АГЬМЕДОВ,
                        ГИБДД- дин
  отделениедин  начальник,
            полициядин  майор.

К  2000-  ЛЕТИЮ  ГОРОДА
В связи с обращением Совета Старей-

шин при главе Республики Дагестан к жи-
телям республики, с целью привлечения их
к подготовке празднования 2000- летия го-
рода и оказания всякого рода помощи, со-
общаем реквизиты Благотворительного
фонда «Возрождения Дагестана».

                        Сиражутдин ИЛЬЯСОВ,
заместитель председателя Совета Ста-

рейшин при главе Республики Дагестан,
координатор благотворительной акции.
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СА  ШУМУД ЙИС  идалай  ви-
лик   Россельхознадзордин
кIвалахдикай  хабар  авай  ксар
тупIарал  гьисабиз  жедай. Къе
ветеринариядин  ва  фитосанита-
риядин  рекьяй  гуьзчивилин  фе-
деральный  къуллугъ  неинки са
чи  уьлкведа, гьакI  адан  сергьят-
рилай  яргъарани  машгьур я.
Россельхознадзордин  кьилин
везифа  уьлкведин  суьрсетдин
хатасузвал  таъминаруникай  иба-
рат я, гьа   жергедай яз  РФ-дин
Государстводин  сергьятдин  ахъ-
айдай  пунктарални.

Кьезилди   тушир   и къуллугъ
Россельхознадзордин  РД-да
авай Управлениедин  РФ-дин
сергьятдал  алай  карантиндин
фитосанитарный   гуьзчивилин
отделдин  пешекарри   кьиле   ту-
хузва. Абуру  РФ-дин  государ-
стводин сергьятдилай  чи  уьлк-
ведиз  гъизвай  ва  акъудзавай
набататрин  парарал  ва  улакь-
рал  фитосанитарный  гуьзчивал
тухун  таъминарзава.

Набататрин  карантиндин  ре-
кьяй  Россиядин Федерациядин
территориядин  хатасузвал  таъ-
минарун  уьлкведиз карантиндин
объектар  гъунин   ва  чукIурунин
вилик   пад  кьуникай  ибарат я.
Карантиндин  объектар,  чеб
чукIуникди  уьлкведин  экономи-
кадиз,  хуьруьн  майишатдиз,  агь-
алийрин  сагъламвилиз  хата  гу-
дай,  зиянкарриз,  набататрин
азарриз  ва  чIуру  хъчариз   лугь-
узва. Отделдин  госинспекторрин
вилик  важиблу  месэла  акъваз-
нава- РФ-диз  карантиндин
объектралди  зегьерламиш  хьан-
вай   набататар  гъунин вилик  пад
кьун. Зегьерламиш  хьанвай  ка-
рантиндин  объектар чи  уьлкве-
дай  къецепатаз   ахъай  тавун  чи
намусдин кар яз  вилик  акъваз-
нава.

Чи   уьлкведиз  импортдин
набататрин   продукция  Азербай-
жандай,  Ирандай, Пакистандай,
Турциядай, Узбекистандай… РФ-
дин  государстводин сергьятдин
Дагъустандин  участокдай  къвез-
ва.

Карантиндин  зиянлу  85  орга-
низмадикай  54  чи   уьлкведин

территорияда  авач  ва абурукай
сад  кьванни  атуни   экономикадин
ва  экологиядин  рекьяй чIуру  гьа-
лар арадал  гъун  мумкин  я. Меж-
дународный  терроризм  активла-
миш  хьанвай    шартIара  набатат-
рин  бактериальный,  вирусный  туь-
ретмишдайбур  гъуни  Россиядин
фитосанитарный  хатасузвилиз
чIехи   зиян  гун  мумкин я.

Эхиримжи I0  йисуз  РФ-дин  го-
сударстводин  сергьятдин  Дагъус-
тандин  участокдай  уьлкведиз  ка-
рантиндин  зиянлу  са  организма-
ни гъуниз  рехъ  ганач. Месела, 20I4-
йисан  I-паюна  47I тонн  парар  ва
664I   цадай  затI    ахъай  тавур  96
дуьшуьш  хьана. Себеб  подкаран-
тийный  продукция  гъидайла  РФ-
дин  фитосанитарийный  истемишу-
нар   чIурун  хьана.

Чна   къецепатай  гъизвай  на-
бататрик   зиянкарар,  азарар  ва
чIуру  хъчар кватIа   мукьуфдалди
ахтармишзава.  Кьилди  къачуртIа,
продукциядин  чешнеяр  къачузва
ва  «ВНИИКР»  ФГБУ-дин  Дагъус-
тандин  филиалда  ахтармишзава.
Эгер  карантиндин  объектар  ма-
лум   хьайитIа,  талукь  тир  доку-
ментар  туькIуьрзава,  азарар  квай
пар  РФ-дин   территориядал   ахъ-
айзавач, ам  рекье   тур  уьлкведиз
рахкурзава.

  И  рекьяй   тариф  авуниз  ви-
ридалай  вилик   набататрин  каран-
тиндин  сергьятдал  алай  ахъай-
дай   пунктарин  пешекарар   лай-
ихлу  я. Абуру  гьар  йисуз  500  агъ-
зур   тонндихъ   агакьна   емишар,
майваяр,  акIурдай  ва цадай  шей-

эр,   техилдин   продуктар, тахта-
шалман  гъилелай  ийизва. Гила
ЕС-дай,  США-дай, Норвегиядай
ва  Австралиядай   майваяр  ва
емишар  гъун  сергьятламишу-
нихъ  галаз  алакъалу  яз  госинс-
пекторрин  кIвалах  мадни  къа-
лин  хьанва.

 Россиядин  Федерациядин
государстводин сергьятдин Дагъ-
устандин   участокдал   фитоса-
нитарный   хатасузвал   фитоса-
нитарный   гуьзчивилин  сергьят-
дин  5  пунктуни   таъминарзава
(2  автомобилрин, I  ракьун  рекь-
ерин,  гьавадин ва   гьуьлуьн).

    Россельхознадзордин  РД-
да авай  управлениеди  РФ-дин
территория    карантиндин  зиян-
лу  организмаяр  атуникай  умуд-
лувилелди   хуьн   таъминарза-
вай  сергьятдин,  таможенный
къуллугърихъ  ва   государство-
дин  гуьзчивал  тухузвай  маса
органрихъ  галаз  сигъ  алакъада
аваз  кIвалахзава.

 КIвалахда  агалкьун  хьуниз
чи   пешекаррин  квалификаци-
ядин кьакьан  дережади  куьмек
гузва. Отделдин   вири    пеше-
каррин  квалификация  Дагъус-
тандин  хуьруьн  майишатдин
академияда  кьиле  физва. Абу-
рухъ  кIвалахдин чIехи  стаж  ва
тежриба  ава. Хъсанбурун  жер-
гедай   «Ярагъкъазмаяр»
МАПП-дал  кIвалахзавай  стар-
ший  госинспекторар  тир   А.
Кичиеван, З. Магьамедован, М.
Исмаилован, М. Къадирован, Р.
Латифован , «Тагьирхуьруьн
къазмаяр»  МАПП -дал
кIвалахзавай  Р. Рагьимован, Ш.
Шапиеван, Дербентдин  ракьун
рекьерин   станциядал
кIвалахзавай  М.  Агъабалаеван,
М.Габиеван, И.Гьашимован,  Я.
Гумурован, «Махачкъала-  Мор-
порт»  МПП-дал  кIвалахзавай
Н.Гьуьсейнован. В. Рамазано-
ван  ва  «Махачкъала-Аэро-
порт»  МПП-да  кIвалахзавай  Г.
Махачеван  тIварар   кьаз  жеда.

Чи   отделдин  работникри
чпин  къуллугъдин  везифаяр
идалай  кьулухъни   гьакъисагъ-
вилелди   тамамардайдахъ
инанмишариз  кIанзава  заз.

           Марина  МУРСАЛОВА,
Россельхознадзордин  РД-да

авай   Управлениедин  сергьят-
дал  алай  карантиндинни  фито-
санитарный  гуьзчивилин   отдел-
дин  начальник.
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ГЬАР  ЮКЪУЗ   чна  телевизор-
дай гьар  жуьре  хабаррихъ яб
акалзава. Газетар, журналар
кIелзава,  дуьньядин  гьи   пипIе  вуч
хабар  аватIа  чир  жезва.  Им, гьел-
бетда, пешекар  журналистри
чIугвазвай  залан  зегьметдин  не-
тижа  я.  Журналистдин  пешедихъ
истемишунар   гзаф  ава. Вирида-
лай  вилик  жуван  хайи  дидедин
чIал  чир   хьана   кIанда. ЧIал
хъсандиз   чир  тахьайла  жуван
фикирарни  чарчел  дуьз  гъиз  же-
дач, чIал  хъсандиз  чизвайда
кIелиз  хуш  жедай, фикир  желб-
дай  макъалаярни  кхьида.  Ида-
лай  гъейри   журналистдихъ  гзаф
хилерай  чирвилерни  хьана
кIанда. ИкI  яргъал йисара  дурум-
лувилелди   журналистикадин  вири
сирерай  кьил  акъудайбурукай,  50
йисуз   ара  датIана  газетдихъ  га-
лаз  уьмуьр  кечирмишзавай  ва  не-
инки   инсандиз, гьакI  ам   рахаз-
вай  чIалазни   дериндай  гьуьрмет
ийизвайбурукай  сад  «Самурдин

сес»  газетдин    кьилин   редактордин
заместитель-  жавабдар  секретарь
Гьажиев   Фикрет   Мирзоевич  я.

 Фикрет  Мирзоевича  кечирмишай

баркаллу   уьмуьрдин  рекьикай,
адан  агалкьунрикай  кхьин  зун  па-
тал  халис  имтигьан   хьана. Жуваз
тарс  гайи   малимдикай  кхьин  па-

  ЗУН  и  дуьньядал  къекъвез
80  йис  хьанва. Идакай  школада
кIелай,  армиядин  жергейра  къул-
лугъ  авур,  уьмуьрдин  рехъ  жагъ-
уриз  алахъай   жегьил   йисар  ква-
чиз,  эхиримжи  50  йис   райондин
газетдиз  гана. Гьа  и йисар  зи  вири
уьмуьрдин  рехъ  тайинарайбур
хьана. Уьмуьрда   журналиствили
важиблу ва кьилин  чка  кьурвиляй
за  80  йисан  сенгердилай «Самур-
дин сес » газет  ва  зун  фейи   яр-
гъал  рекьиз  са  вил  хъияна.  Зун
адахъ   галаз,  винидихъ  лагьай-
вал,  уьмуьрдин   рекьер, умудар
сад авуна  ара  датIана  кам-каму-
на аваз 50  йисуз  санал  фена. Чна
шадвилерни, пашманвилерни,
агалкьунарни,татугайвилерни  са-
нал   пайна. За   школадани,  госуч-
режденийрани, авиациядани
кIвалахна,  армиядин  жергейрани
пуд  йисалай  гзаф  вахтунда  къул-
лугъна, амма   газетдихъ  галаз
санал   фейи   йисар  за  зи  уьмуь-
рда  виридалайни  манабур яз  гьи-
сабзава.

  Газетди,  адет яз,  вичин   па-
тарив  намуслу, бажарагълу, неин-
ки   инсандиз,  гьакI ам  рахазвай
чIалазни  дериндай  гьуьрмет  ийиз
алакьдай   инсанар  кIватIда. И  ре-

кьяй  «Самурдин сесни»  амайбуру-
лай  са  куьналдини  тафаватлу  жез-
вач. Газетди   желбай   Тариверди
Масимов, Играмудин  Шамсудинов,
Заидин  Гьасанов, Гьашим  Гьашимов,
литработникдин  къуллугъдилай  ре-
дактордин   дережадиз  кьван  хкаж
хьайи  Желил  Мурадалиев   хьтин
гафунин  устадрихъ  галаз  санал   бе-
гьерлувилелди  кIвалах  авунал  за
дамахзава.

Журналиствилин  сифте  камар
къачуз  заз  куьмек  гайи  рагьметлу
Эфенди  Къазагьмедов  ва  Къадир
Рамазанов  за   иллаки  чIехи  гьуьр-
мет  авуналди  рикIел  хкизва. Абуру
зун   газетдиз  желбна, журналистви-
лин  секинсуз  кIвалах   кIанарна, га-
фуниз  гьуьрмет  ийиз,  ам  вичин  чка-
дал   илимламишиз  чирна.

«Самурдин  сес»  газетдин  уьмуьр
кьве   девирдиз  пай  хьанва. Кьвед
лагьай  уьмуьр  район  тешкил  хъу-
вур  I965-йисан  гатфарихъай    ичIи
чкадал  башламиш  хъхьана. Гьа  и
чIавуз  зун  газетдиз  атана.

 Абур   гьевеслу  кIвалахдин,  йи-
гин  еришдин,  ашкъилу   зегьметдин
йисар  тир. Чун  газетни   вахтуниз
килигайди ва  девирдин  еришдин
истемишунриз  жаваб  гузвайди,  вакъ-

иайрин  кIвенкIве  авайди,  хциди
ийиз  алахъна. И  кар  жегьил  кол-
лективдилай  алакьни авуна. Газет-
дин  гаф  маналуди,  хциди,  таъсир-
луди,  желбдайди,  тешкилдайди,
гъавурдик  кутадайди,  кесерлуди
хьун  патал  вири  къуватар  желбна.
Нетижада  газет   райондин  агьалий-
ри  рикI  алаз  кIелзавайдаз  элкъве-
на. Адан  гзаф  материалар  партия-
дин  райкомдин  бюродал,  райиспол-
комдин  заседанийрал  гьалзавай,
абурун  винел   талукь  тир  къара-
рар  кьабулзавай. И  карди,  гьелбет-
да, газетдин  журналистрин  гьевес
ва  жавабдарвал  мадни  хкажзавай,
кIвалахда  къуватар артухарзавай.

Амма  гьамиша  рикIиз
кIандайвал,  журналиствилин  этика-
ди  истемишзавайвал  жезвачир. И
кардиз  сифте  кьилерай тежриба
тахьуни  таъсир   ийиз  хьана. Жур-
налистдин  перодикай  хкатзавай
материалдин  къиметлувал  тайинар-
завай  лишанар  гзаф  я. Абурукай
кьилинди (кхьинин  чIалакай  зун
гьеле   рахазвач)  гьакъикъивал,
дуьзвал  ва   бейтерефвал  я.  И  ли-
шанар  хуьн  патал  вун    вичикай
кхьизвай  вакъиадин  шагьид  хьун,
ам  жуван  вилералди  акун  чарасуз
я. Зун  кIвалахдин  вири  вахтара  гьа

ГАЗЕТДИХЪ ГАЛАЗ САНАЛ        ВА Я 50 ЙИС АЛАТАЙЛА



 сес    1- ноябрь,  2014- йис.

 5

   БЕГЬЕРЛУ 80  ЙИС

тал жув  гьадалай  са  кIарцIин  вине
хьана  кIанда.  Гьелелиг
агакьнавачтIани,  за  умудзава  Фик-
рет  Мирзоевич  хьтин   малим ,  ус-
тад  коллега,  хъсан   несигьатчи,  са-
вадлу  инсан  авай коллективда
кIвалахзаватIа,  дережаярни  анжах
хкаж  жеда.

 Гьажиев  Фикрет   Мирзоевич
I934-  йисуз  Магьарамдхуьре  малим-
дин хизанда  дидедиз  хьана. Хайи
хуьре  юкьван  школа  агалкьунрал-
ди  акьалтIарна. Гуьгъуьнлай  Дагъу-
стандин   государстводин универси-
тетда  кIелна. Вичин  баркаллу  зегь-
метдин   рехъ  ада   райондин   хуь-
руьн  майишатдин  отделдин  эконо-
мист-статистиквилин  къуллугъдилай
башламишнай. Гуьгъуьнлай   школа-
да,  авиациядани  кIвалахна.

 I965-йисуз Ватандин вилик  пак
тир   буржи  тамамарна  хтай  жегьил
пешекар  журналистикадиз  атана.
Къенин  йикъалди  Фикрет  Мирзое-
вича   райондин   «Самурдин   сес»
газетда  жавабдар секретарь  яз  зегь-
мет  чIугвазва.  Уьмуьрдин  чIехи  пай
газетдиз  бахшна. Лугьун  регьят  я-
50  йис   кечирмишун…  Фейи  уьмуь-

рдиз  элкъвена  вил  вегьейла   на
лугьуда са  легьзе  хьиз   фейи уьмуьр
я. Гьелбетда, и  яргъал   йисара  адан
перодикай  хкатай  художественный
произведенийрин, очеркрин  сан
гзаф  я. Ада  газетдин вири  жанраяр
ахтармишна.

Вичел   тапшурмишай  гьи  кIвалах
хьайитIани, гьи   къуллугъдал  зегь-
мет  чIугунатIани, ада  вич  жуван
хайи  халкьдин  адетар  кIандай  ва
абурал   рикI  алай, абуруз  вири
хъсанвилер, машгьурвал  ва абадвал
хьана кIандай   халисан  инсан  яз
къалурна.

 Фикрет  Мирзоевич  «Дагъустан
Республикадин  культурадин  лайих-
лу  работник»  тIварцIиз,  «Зегьмет-
дин  ветеран»  медалдиз  лайихлу
хьана. Идалай  гъейри  газет   худо-
жественно-технический  рекьяй
туькIуьрунин ва  полиграфический
рекьяй   тамамарунин  конкурсда
Гъалибчи  яз  издательстводин  кра-
рай  Госкомиздатдин  Дипломдин,  га-
зетдин чинра  военно-патриотический
тема  лап  хъсандиз  гунай  ДОСА-
АФ-дин  обкомдин  ва  Дагъустандин

журналистрин  Союздин  грамотай-
рин  сагьиб  я. Ам  хурудал   эциг-
дай  «Магьарамдхуьруьн   район
вилик  тухуник   хсуси  пай  куту-
най» знакдалди   наградитнава.

Уьмуьрдин  юлдаш Ламунатни
галаз  тербияллу  кьуд велед
уьмуьрдин  шегьредал  акъуднава.

Гьуьрметлу  Фикрет Мирзоевич,
къе   куь  80 йис   тамам  хьанвай
югъ  чун,  яргъал йисара  вахъ  га-
лаз  и  коллективда  кIвалахзавай
юлдашар  патал  лишанлу  вакъиа
я. Сабурлувал, гьахъвал  ийизвай
кIвалах  са  рехнени  квачиз  авун
ва  къваларив  гвайбурувайни  гьакI
истемишун, жавабдарвал гьисс
авун,  кIвалахдив   карчивилелди
эгечIун  квез  хас   лишанар я. Гьа
и  лишанри   квез  коллективда,
гьакI  райондин  агьалийрин  па-
тай  чIехи  гьуьрмет  ва авторитет
гъанва.

  Къуй  идалай  кьулухъни  мад-
ни  чIехи   юбилеяр  багърияр,
ярар-дустар  галаз  шад гьалара
къаршиламишдайвал  хьурай,
гьуьрметлу  Фикрет  Мирзоевич!

          Афисат АЙДЕМИРОВА.

и  истемишунрал  амал   ийиз  алахъ-
на.

 Газетдихъ  галаз  чунни  чIехи
хьана, чи  тежрибани,  кеспидин   ус-
тадвални  хкаж  хьана. И  кардиз
неинки  перодин  чIехи  юлдашри,
жуван  чалишмишвилери, гьакI  а  йи-
сара  Махачкъалада  мукьвал-мукь-
вал  кьиле  тухузвай  семинарри,  ква-
лификация  хкаждай  курсари  таъ-
сир   авуна.  Месела,  Кеферпатан
Кавказдин  вири   районрин ва  шегь-
еррин  газетрин  жавабдар  секретар-
рихъ  галаз  Ростовда  кьиле  тухвай
са  гьафтедин  семинар  гзаф  хийир-
луди  ва  рикIелай алат  тийидайди
хьана. Москвадин  печатдин  работ-
никрин  квалификация   хкаждай  Ви-
рисоюздин   институтда  кьиле  фейи
са  вацран  курсарни  зун  патал   теж-
рибадин  халис   школадиз  элкъве-
на.  Амма   ара   датIана   жуван ви-
нел   кIвалах  авуни,  кхьинин ва  га-
зет  туькIуьр   хьунин  жигьетдай  ара-
дал къвезвай  цIийивилерикай  мен-
фят  къачуни,  журналистикадин  ва
чIалан   устадар  тир Азиз Алемахъ,
рагьметлу  Алирза  Саидовахъ, Иб-
рагьим  Гьуьсейновахъ, Буба  Гьа-
жикъулиевахъ  галаз  алакъада  хьу-
ни  гзаф    гана. Вири  коллектив  гьа
и  тегьерда  кIвалахдив  эгечIуни  га-

зет   неинки  районэгьлийрин  фикир
желбдайди, гьар са  кIвале  багьа
мугьман  хьиз  гуьзлемишзавайди
авуна. Ам  гьакI  мана-метлебдин  ва
туькIуьр  хьунин  рекьяйни  респуб-
ликада  лап  хъсанбурун   жергедиз
акъудна.  Месела,  тайин  тир  му-
раддихъ  рекье  тунвай  «Патриот»,
«Экуьнин  гъед», « Чи арада  амукь-
рай», «Илгьам»  хьтин  чинар  газет
кIелзавайбурун  рикI  алайбуруз  эл-
къвена. Военно-  патриотический
тема   лап  хъсандиз  ачухунай  чи
райондин  газет  ДОСААФ-дин   об-
ластдин  комитетдин  ва   республи-
кадин   журналистрин  Союздин
правлениедин   Грамотадиз  лайихлу
хьана. Шегьеррин  ва   районрин  га-
зетар  художественно- технический
рекьяй   туькIуьр  хьунин  ва  поли-
графический  рекьяй  бегьемарунин
республикадин  конкурсда  иштира-
кай  газетдин  жавабдар секретарь
Фикрет Гьажиеваз  3- дережадин Дип-
лом  гана.

 Гзаф  цIийивилерик  кьил  кутун,
гьа  жергедай яз  винидихъ  тIварар
кьунвай  махсус  чинарни  арадал
гъун  за  зи  кIвалахда  дамах  ийидай
кар яз  гьисабзава.

Вахтар, истемишунар, чи  инсан-
рин  интересар  дегиш  хьанва. Амма

«Самурдин сес»  газетди вичин
везифа  къени  ян  тагана  кьилиз
акъудзава, адан гъвечIи  коллек-
тивди  хъсан  адетар  давамарза-
ва.

 Винидихъ  къейд авурвал, зун
газетдихъ  галаз  санал  яргъал  ва
секинсуз  рехъди фена. И  рекье
зал  жуьреба-жуьре  къилихрин,
пешейрин, фикиррин ва
кьатIунрин  инсанар  гьалтна. Заз
абурун  умудар, эрзиман  мурадар
чирдай, абурун  дерди-гьал
кьатIидай мумкинвал  хьана. И
рекьи заз  жуван  журналиствилин
буржи  кьилиз  акъудуналди  руьгь-
дин  ва  марифатдин  разивал  гана.
И  рекье  яргъал  йисара  рехне
квачиз  чуIгур  зи   зегьметдиз
райондани,   республикадани   лай-
ихлу  къимет  гана. Амма  зун  па-
тал  виридалайни  чIехи   къимет
кIелзавайбуру  «Самурдин  сес»
газетдин   гьар са  нумра  хушви-
лелди  кьабулун, за  газетдин  чина
чпикай  кхьизвай   инсанар  рази
яз  амукьун я.

                 Фикрет  ГЬАЖИЕВ,
«Самурдин  сес»  газетдин  кьи-

лин  редактордин      заместитель-
жавабдар  секретарь.
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Чун  кьве  гъил  чи кьилиз   мукьва,
Чи  кьве  кIвач  чеб  чпиз  мукьва,
Абур  кьуд  чи  рикIиз  мукьва,
Гьар сад женгчи инсан я чун.

Гайи  акьул кьиле  кьадай,
Дидедин чIал вине  кьадай,
Хъсан  кардай  чешне  кьадай,
Руьгьдал  даим  жаван я  чун.

Кардик   хурун  кьефес кутаз,
Жигердалди  нефес  кутаз,
РикIик   милли  гьевес  кутаз,
Гьар  садаз  вич   масан я  чун.

Чун  вилериз  акун  кIандай,
Япариз ван  атун  кIандай,
Мецел   ширин  рахун кIандай,
Хуш  къилихрал  хъсан  я  чун.

Шулугъра  гьахь тийиз  кIандай,
Са  пеше  кьаз  рикIиз  кIандай.
Уьмуьр  гуьрчег  ийиз  кIандай,
Гьар  пакадин  девран я  чун.

Таб-фитнедвай  яргъаз  жедай,
Гьахъ  гафунал  кьил  кьаз  жедай,
Адалатдин  мукьваз  жедай,
Уьзуьагъдал  кьакьан  я  чун

Акьул тур  хьиз  вилик  кьадай,
Дуьньяд крар  рикIик  кьадай,
Кардал  дамах,  кьил  тик   кьадай.
 Михьи   намус  виждан я  чун

Алемда  чун  кIвенкIве авай,
Чилин   залпанд  гъиле  авай,
Жавабдарвал хиве  авай,
Къаст  гвай  кIеви  гьулдан я  чун.

Континентар  вад  хьайитIа,
Чеб  вад  тIуб  хьиз  кIватI
                                           хьайитIа,
Виридан  гаф  сад  хьайитIа,
Миллиардрин  хзан я чун.

Исмихан  КЪАДИМОВ

Ч У Н

«Дербент-Рутул» къерехдал  рекьин
ЭкIя хьанва  зи Къуюстанар.
Дамахзава  жемятди хуьруьн,
ГьакI  акур  касди  Къуюстанар.

Къулай  кIвалерни  дуьз  куьчеяр
Авай  хуьр я зи  Къуюстанар.
Хуьзвай  малар, кутунвай  багълар-
Девлет  авай  хуьр  Къуюстанар.

Са  шумуд хуьруькай  ибарат,
Берекат авай  Къуюстанар.
Гуьрчег  хьурай  мадни  ви  къамат,
Чешнелу  зи  хуьр- Къуюстанар.

Жемятди  гьиссзава  къулайвал,
Зегьметда  лигим-Къуюстанар.
Ваз  хас  я  дуствални  ислягьвал
Виликди  физвай,Къуюстанар.

КЪУЮСТАНАР
Къудрат  ЖАБАРОВ

  ИНТЕГРАЛ
КЛАССДИН  доскадал  къармахдиз  ухшар  интегралдин   ши-

кил  чIугунва. Интегралдихъ  чи  уьмуьрда  гьихьтин  алакьунар
аватIа,  гъиле  авай  мелдалди  доска  гатаз-гатаз  ахъайзава  ма-
лимди. «Интеграл  гваз  дуьньядилай цIар   илитIиз,  цавай  физ-
вай  ракета  гьар са  декьикьада  гьинал  алатIа, адан   йигинвал
ва  чилин  ядрода  авай  гьараратдин   кьадар  чириз   жеда,-
гъавурда твазва ада аялар.
Жаламиш  я  малим, амма   аквазва  адаз  са  гададин   вилер

куьлуь  хьанва,  агаж хьанва,  гьа  зурзазвай  къекъемрин  арайрай
са   гужуналди  килигзава,вичин  партадал  саки   къатканва.

«Жечни кьван,  йифди  ксун  тавуна  гьуьлуьн  кьере      ба-
лугъар кьаз  авайла. Къулайвал  кIанзавай  жегьил  чан  я, ахвар
агалтнава  тарсуна  партадихъ  агалтайла»-гъавурда  гьатна
малим. Ада  туьгьмет  авуна, аял  дуьз  ацукьар  хъувуна,
классдиз  суал   гузва:

-Ни  лугьуда, вуч  затI я  интеграл?
Гьа  ахварин  хиялдик квай  гадади  гъил  хкажна, жавабдин

чкадал  суал  гузва:
-Малим, а  къармахдал  балугъар  кьаз  жедайди  яни?

   БИЦIЕКАР
КЬВЕ  БИЦIЕК  кикIизва  рекьел. Гьалтай  дишегьлиди  къакъ-

удзава  кикIизвай  аялар.
 -Хала, хала, ида  зи цIвел  яне!- арза  ийизва  гъвечIи   элкъ-

вей прцух  аялди.
-На зи нерал  тIуб  вучиз  эцигна?!- гьарайзава  муькуь  яхун

куьлуьда.
Халани  терсди  хьана   ибурал  гьалтай, ада  лугьузва:
-Бес  на  вучиз  янач?  Вун  ягъайла   нани  ягъа!  ЦIай  акъуд!
-Заз  бахди  кикIимир  лагьанвайди я,- чилиз  килигзава  ар-

зачи.
-Гьакейла  ян   атIам  викIенгьзавайди? Япар  атIуда  за

адан! На  идак  кягъайтIа  мад!-  кичIерар  гузва   муькуьдаз
халади.

-Хала, хала,- хуругандин  пад  кьуна  ялзава арзачиди,  хъфи-
дайла  ман, ида  мад  зун  гатаз  хьайитIа, зани адани има?

Нурудин НАСРУЛЛАЕВ

ШКОЛА къизилдин
медалдалди, вуз яру
д и п л о м д а л д и
акьалтlарай ва мажиб яз
вацра 6 агъзур манат
пул къачузвай бубади-
вай «Хъсан кlела, хва»
лугьуз жуьрэт ийиз жез-
вач.

Къаравили
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ЛУКАШЕНКОДИН
       БУЙРУГЪ

  БЕЛОРУССИЯДИН прези-
дент Александр  Лукашенкоди
республикадин  законодатель-
ствода  муьфтехурвиляй   жаваб-
дарвилиз чIугунин  къайда  къу-

ватда  хтунин фикир  хъсанди  яз
гьисабна. Идан  гьакъиндай  20-
октябрдиз «Интерфаксди»  хабар
гана.

  «Эгер  квез Уголовный   ко-
дексдиз   «муьфтехурвал»  гаф
хкиз  кIанзаватIа, хкваш. Им   вири
халкь  патал  хъсан  кар  жеда.
Советрин  девирда авай  хъсан
крар   гадарна  виже  къведач, гьа
гьисабдай  яз  гьа  девирдин  тер-
минарни»,-  малумарна  Лукашен-
коди,  уьлкведа  миграциядин ва
кIвалахдал  машгъул  хьунин  ме-
сэлайрай  совещанидал  Белорус-
сиядин  МВД-дин кьил   Игорь
Шуневичан   теклифдиз  талукь
тир  баянар   гуналди.

   Санани  кIвалах   тийизвай
кас  «гьихьтин къайдайралди
хьайитIани»  зегьмет чIугваз  маж-
бур авун лазим я»,-  къейдна  Лу-
кашенкоди «I-январдалди  вири-
да  кIвалахун патал, вири кIвалах
авуниз   мажбурун  патал  талукь
тир серенжемар   кьабулна
кIанда»,- буйругъ  гана  Белорус-
сиядин  регьберди.

  Белоруссиядин  руководство-
ди  муьфтехурвилихъ  ва  нафа-
кьачивилихъ  галаз  женг  чIугунин
чарасузвилин гьакъиндай са  шу-
муд сеферда  лагьанай. Гьа  икI,
муьфтехурвиляй   туьмбуьгь аву-
нин  къайда  законодательстводик
кутун  республикадин  парламен-
тдин  спикердин  заместитель Вик-
тор  Гуминскийди   гьеле  20I2-
йисуз  теклифнай. 20I3-йисуз  Бе-
лоруссиядин  гьукуматдин  кьили
кIвалах   тийизвай гражданрал  на-

лог  вегьинин  гьакъиндай  лагьа-
най.

СССР-дин  вахтунда   муьфте-
хурвал  тахсиркарвал  авунив
гекъигзавай. Яргъал  вахтунда  «об-
ществодиз   хийир   авай  зегьмет-
дивай  кьил  къакъудзавайбур»   уго-
ловный   статьядай   жавабдарви-
лиз  чIугвазвай. Абур  азадвиликай
магьрумзавай  ва  я  абурув
кIвалахар  ийиз   тазвай.

 ДУСТАГЪАР
ВИРИ  КАТНА

КОНГОДИН    Демократвилин
Республикадин   рагъэкъечIдай
пата  авай дустагъханадал   ма-
лум   тушир  яракьлу  ксари  гьу-
жумна  ва ана  аваз  хьайи  370
дустагъ  азадна.

«Аль Жазиради»  хабар   гуз-
вайвал, и   чуьруькдик   галаз «Со-
юздин   демократвилин  къува-

тар»- Уганда азад   ийидай «Мил-
ли   армия»   тIвар  алай  ради-
кальный   дестедин   членрин
алакъа  аваз  хьун   мумкин я.
Абуру   эхиримжи  са   шумуд
гьафтеда  Конгодин  хуьрерал
гьужумзавай. Амма  чкадин  вла-
стри   ихьтин  кIвалах  жеда  лагь-
ана   фикирнавачир .  Бутембо
шегьердин  мэрдин  фикирдалди,
гьужумайбур   адетдин  бандитар
я.

  Виликдай  хабар   гайивал,
Угандадай   тир   сепаратистри   6
касдиз  кьиникьин  жаза  ганай-
абур канай  ва  40  дишегьлини 7
аял  чуьнуьхнай.

  ДРК-да  къайдасуз  гьалар
давам   жезва. Исятда  уьлкведа
МОNUSCOдин I8,5  агъзурдав
агакьна  военный  къуллугъчияр

ва  500-дав агакьна  военный
гуьзчивалдайбур, гьакIни  I,5
агъзур   полицейский  ава. Ис-
лягьвал  хуьдайбуру,  яракьла-
миш  хьана,  жуьреба-жуьре  де-
стейрихъ  галаз  женг  чIугвазва,
хабар  гана   Росбалтди.

 КЪАДИРОВА
ТЕКЛИФЗАВА

  ЧЕЧНЯДИН кьил   Рамазан
Къадирова    Интернет  хкудун
теклифзава. Адан  фикирдалди,
Интернетди  жегьилар  дуьз
тербияламишуниз  манийвал
гузва. Идан  гьакъиндай  20-ок-
тябрдиз «Интерфаксди»  хабар
гана.  «Виликрай  чаз,  инсанди
вязар  кIелдайла, кIвалахиз  ре-
гьят тир, гила   лагьайтIа,  ви-
ринра  Интернет ава,  жегьил-
риз   гьанай  вязрихъ  яб  ака-
лиз  кIанзава. Са  вахтунда  за
чи  республикада  Интернет
кардик  акатуникай фикирзавай,
амма гила   заз  ам  хкудна
кIанзава»,- малумарна  Къади-
рова.

 Интернет  тахьуни   эконо-
микадиз  пис  таъсир   ийида,
амма  и карди, Къадирован  га-
фаралди,  инсанриз  «сада-сад
яна  кьиникьар»  акъвазардай
мумкинвал   гуда .   Гьар  са
кIвале Интернет  ава. Нивай
хьайитIани, са  гьихьтин  ятIани
вагьабитдин  вяздихъ  яб  ака-
лиз  жеда. Гьатта зи  кIвале
авай  аялни  са  гьихьтин  ятIани
вяздал   расалмиш хьун  мум-
кин  я»,  къалабулух  кваз   ла-
гьана  Чечнядин кьили. Гьа  са

вахтунда  ада  социальный  сет-
ра  имамри  «кIвалахун»  лазим
тирди  къейдна.

Къадиров вич   лагьайтIа,
Интернет  активнидаказ  ишле-
мишзавайбурукай  сад я.
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    КОНКУРС

АЯЛАР ТЕРРОРИЗМДИЗ АКСИ Я
30- ОКТЯБРДИЗ  райцентр-

дал  алай  аялрин  яратмишун-
рин  центрда  «Зун  терроризм-
диз  акси  я»  лишандик кваз  аял-
ри чIугунвай  шикилрин   конкурс
кьиле  фена.

 Конкурсдиз  25  школадай  32
кIвалах  рекье   тунвай.

 И  шад  мярекат  райондин
образованиедин  управлениедин
начальникдин  заместитель
Тагъуя Мирзоевнади  ачухна  ва
кьиле  тухвана. Конкурс  кьиле
тухунин мурад  экстремизмдиз
ва  терроризмдин  идеологиядиз
акси  серенжемар  тухун  ва  сагъ-

лам  уьмуьр  пропаганда авун я, -
лагьана  Тагъуя  Мирзоевнади.
-Терроризмдин, экстремизмдин
хаталувал  амайвиляй  чи  район-
дани  и  месэлайриз  кьетIен  фи-
кир гузва.

Жюриди  конкурсдиз  ракъурна-
вай кIвалахар   мукьуфдивди  ах-
тармишна  ва  нетижаяр кьуна.
Эльвира  Агьмедова I- чкадиз, Ди-
ана  Алиханова,  Закидин    Ибра-
гьимов, Наира  Аюбова,Гюлюм  Ве-
лиева, Къадим  Алибеков  2-чкай-
риз, Анжела  Хайирова,  Жамал
Алиев, Саид Саидов,Элина  Мир-
зебалаева, Тарлан Рамазанов,

Назлу  Гьажибалаева  3-чкайриз
лайихлу  хьана.

«Зун  терроризмдиз  акси я»
лишандик кваз  кьиле  фейи  кон-
курсда  гъалиб  хьайибуруз ва
призерриз  райондин  образова-
ниедин  управлениеди  гьуьрмет-
дин грамотаяр ва  пулунин пиш-
кешар гана.

Наградаяр  аялрив  обще-
ственный  хатасузвал хуьнин
рекьяй  муниципальный район-
дин кьилин заместитель Шериф
Алиханова  вахкана.

                  А. АЙДЕМИРОВА.

  ГЬАЛУН  ЧАРАСУЗ Я

  БУТКЪАЗМАЙРИН хуьр
югъ-къандавай  чIехи  ва  гуь-
рчег  жезва. Къуй  вич  мадни
гегьенш ва авадан хьурай.

Амма  ихьтин   хуьруьн  я  куь-
чейрал   тIварар  алач, я
кIвалерал   нумраяр. Вични
къанни сад  лагьай  асирда!
Куьчейрал тIварар,

кIвалерални  нумраяр  тахьуни
хуьруьз   патай атай  мугьман
кIеве  твазва. Адаз  хванахадин
кIвал   жагъурун  четин  жезва.
Садазни  герек   татурай, амма

инсан азарлу   хьайила  эвер
гайи   тади куьмекдин  духтур-
ди   кефсуздан  кIвал  гьикI
жагъуррай?  Вични  йифен  геж
вахтунда. Куьчейрал   тIварар,
кIвалерал  нумраяр  тахьуни
гзаф  маса   татугайвилерни
арадал  гъизва. Гьавиляй  и
месэла  гежел  вегьин  тавуна
гьалун чарасуз я.

                        Хуьруьнви.


