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МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

  ВАЖИБЛУ   ГУЬРУЬШ

АЛАТАЙ хемис юкъуз Магьа-
рамдхуьруьн райондиз  РД- дин
Правительстводин председател-
дин 1-заместитель Рамазан Али-
ев кьиле авай делегация мугь-
ман хьана. Атанвай мугьманри
районда эвелимжи проектар та-
мамарзавай гьал ахтармишуниз
талукьарнавай  гегьенш совеща-
ние кьиле тухвана.

Совещаниедин кIвалахда
РД- дин Кьилин ва Правитель-
стводин организационно-проек-
тный управлениедин начальник-
дин заместитель Мусалан Тах-
манова, гьа и управлениедин
консультант Эльвира Караева-
ди, РД- дин хуьруьн майишатдин
министерстводин инвестицион-
ный политикадин ва проектар
вилик тухунин рекьяй отделдин
начальник Магьамед Патахова,
РД- дин экономикадин ва соци-
альный рекьяй вилик тухунин
министерстводин, финансрин ва
налоговый политикадин проект-
ный управлениедин начальник
Шамил Исмайилова,  райондин
администрациядин жавабдар
работникри, хуьрерин админис-
трацийрин кьилери, са жерге

идарайрин ва учрежденийрин ру-
ководителри иштиракна.

Совещание ачухай «Магьарам-
дхуьруьн район» МР-дин кьил
Фарид Агьмедова атанвай мугьма-
нар район яшайишдинни  экономи-
кадин рекьяй вилик тухунин хиле
авай делилрихъ галаз танишарна.

Районда «Обеление экономи-
ки», «Точки роста, инвестиции и
эффективное территориальное
развитие», «Новая индустриализа-
ция», «Эффективное государ-
ственное управление» лишандик
квай эвелимжи проектар тамама-
рунин нетижада хьанвай агалкьун-
рикай МР-дин администрациядин
кьилин заместитель Ариф Гьажие-
ва доклад авуна. Вичин рахунра
къейд авурвал, 20I5- йисан делил-
рив гекъигайла 20I6- йисуз  консо-
лидированный бюджетдай атанвай
хсуси дуллухдин кьадар 2I,4 про-
центдин артух хьанва. 20I7- йисан
I-июлдин делилрай аквазвайвал
план 50,5  процентдин тамамарна-
ва. Эхирдай вичи тамамарзавай
вири проектрай хьанвай фактарай
делилрай гегьенш информация
авуна.

РД-  да важиблу проектрикай

сад тир «Эффективный АПК»
проект районда тамамарзавай

гьалдин ва и барадай тухуз-
вай кIвалахрин гьакъиндай
МР-дин админстрациядин
кьилин  1-заместитель
Гьабибуллагь Мурадалиева
гегьеншдиз лагьана. Ада
къейд авурвал 20I6- йисуз
Магьарамдхуьруьн райондин
аграрийри 40 000 тонн еми-
шар кIватIна. Яни республи-
када кIватIнавай емишрин 26
процент чи райондай хьанва.

ГьакIни I3 500 тонн уьзуьмар, 86
000 тонн майваяр кIватIнава.
20I7- йисуз 46I гектар багълар ва
90 гектар уьзуьмлухар кутунва.

«Безопасный Дагестан» эве-
лимжи проектдай информация
авур МР-дин администрациядин
кьилин заместитель Зайнуддин
Азимова и барадай республика-
дин АТК- дин аппаратдихъ галаз
тухузвай кIвалахда рази жедай
гьалар авайди къейдна.

МР- дин администрациядин
кьилин заместитель Марта Аб-
дуллаевади «Человеческий ка-
питал» проект тамамарунин
мураддалди 20I6- йисуз  ва
20I7- йисан I- паюна тухванвай
мярекатрикай гегьеншдиз лагь-
ана.

Проектар тамамарунал гуь-
зчивал тухузвайбурун инфор-
мацийрихъ яб акалай Рамазан
Алиева, санлай къачурла рай-
ондин вири хилера разивал
ийидай гьалар аватIани, хъуву-
на  к Iанзамай  к Iвалахарни
амайди къейдна ва республи-
ка, район аваданламишунин
мураддалди чlугвазвай зегь-
метдай чухсагъул лагьана.
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 ГЬАЗУРВИЛЕР АКВАЗВА

ИНГЬЕ йисан къене гуьзет-
завай эхиримжи зенг яна. Еке
гьевесдивди гьам аялри, гьам
диде-бубайри гуьзетзавай рух-
сатдин пуд варз башламиш
хьана. Аялар экуьнахъ къа-
рагъуникай, школадин къайда-
низам хуьникай, тарсар чиру-
никай азад хьана.  Гьар сада
вичин багьа вахт менфятлуда-
каз акъудун фикирда аваз гьар
жуьре планар язава. Нисинал-
ди ксун, куьчейра къекъуьн,
телевизордиз килигун ва пата-
риз ял ягъиз фин. Зи хтулди
лагьайвал, кеф чаз, кьудкъан-
ни цIемуьжуьд выходной ган-
ва.

За фикирзавайвал, хизан-
лух ял ягъун виридалай хъсан
кар я. Чуьлдал, вацIал, гьуь-
лел фена ял ягъуни, чуьхуьна-
гар авуни, тамай емиш, майва
кIватIуни инсандин гуьгьуьл
ачухарзава ва хизанда авай
чIехибурунни гъвечIибурун
алакъаяр мягькемарзава. Ида-
лай гъейри цихъ галаз алакъ-
алу гьерекатри вилерин
ишигъ зайифзавайбуруз хъсан
таъсирда. Спортдихъ галаз
алакъалу къугъунри санлай
бедендин сагъламвал мягьке-
марда. Ихьтин мумкинвилер
амай варцара жезвач. Экуь-
нахъ къарагъна пад къерех

агудна гьарма сад санихъ,
чIехибур кIвалахрал ва аялар
школадиз физва. Нянихъ
кIвалахрилай галат хьана хтай-
ла  кIвалин дердийрин гъиляй
санал ацукьна дерди – гьал ий-
идай вахт жезвач. Хизанда сад-
вал, меслят ийидай мумкинвал
амукьзавач. Гатун варцара
аялар кIелуникай азад вахтунда
диде- бубайрини отпускаяр къа-
чуна абурухъ галаз ял ягъайтIа
вуч хъсан кар жеда. Санал ял
ягъуникай абуру дугъриданни
лезет хкудда. Фейи чкада абур
тупунал къугъвада, велисапетар
гьалда, гьар жуьре къугъунарда
ва куьнни гьевесламишиз

алахъда. Гьамиша куь тавази-
вилерихъ, хъсан ихтилатрихъ,
гьакI куь компаниедихъ   та-
марзлу веледриз и ял ягъун
гъвечIи сувариз элкъведа.
Абур квез генани мукьва жеда.

Гатун вахтунда аялар ла-
герриз ракъурунални еке къал
ала. Сад лагьайди абур кол-
лективда жезва, чпиз ярар-
дустар кьазва ва дуствал хуьз
алахъзава. Чеб кьилди хьайи-
ла, аслу туширвал гьисс авур-
ла жавабдарвални артух жез-
ва. Гьамиша чи лувук квай абур
чеб – чпин ихтиярда гьатайла
мукъаятни жеда.

Гатун варцар аялрин вахт
дуьзгуьндаказ ишлемишуни-
лай гзаф аслу жезва.  Вирида-
лай важиблуди и вахтунда
абур вердиш хьанвай къайда
чIур тавун я. ТIуьнрилайни
гзаф аслу жеда. Чеб-чпин их-
тиярда гьатнавай аялри
тIуьниз артух яб ядач. Са шад-
вал ава, гатун вахтунда жуьре-
ба-жуьре емишар майваяр
дигмиш жезва. Гьар вуч
лагьайтIани, гьи патахъай
килигайтIани гад хъсан вахт я,
амма гьайиф хьи и вахт вучиз
ятIани фад акъатзава. Накь
июндин варз алукьна лугьуз
авур шадвилерихъ гила авгу-
стдин  жавабдарвилерни  гала.
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Т А Р И Х
Сталинград. 1942- йис.

Павлован кiвал

СТАЛИНГРАДДИН  ЖЕНГЕРИН - 75 ЙИС

ТАРИХДИН делилри   ша-
гьидвалзавайвал, Ватандин
Чlехи дяведа Германиядин
кьушунриз сифте халис ягъун
Москвадин патарив кьиле
фейи женгера кьуна. Нетижа-
да душман са шумуд виш ки-
лометрдин атай патахъ кадар
хъувуна. Москвадиз  душман-
дин патай авай къурхулувал
алудна.

1942- йисуз Европада
кьвед лагьай фронт ачухун
хиве кьур США-динни Англия-
дин регьберри гайи гаф хве-
нач. Нетижада Гитлеран ко-
мандованиедиз гьа и гатуз Со-
ветрин кьушунрин хуруз вичин,
гьакl терефдаррин кьве више-
лай виниз девизияр, дяведин
гзаф техника ракъурдай,
рагъэкъечlдай патахъ гьужум-
дай мумкинвал гана.

Душмандин фикир Дон
вацlалай элячlун, Волга вацlал
экъечlун ва нафтlадалди дев-
летлу Кавказ къачун тир. Сен-
тябрдиз гитлерчияр Сталинг-
раддив агакьна. Шегьер къур-
хуллувилик акатна. Гьар са
куьче, кlвал патал къизгъин
женгер башламиш хьана. Ви-
чин составда 13 дивизия, гуж-

лу техника авай генерал-полков-
ник Паулюсан 6- армиядин хура
генерал-лейтенант Чуйкован 62-
армиядин аскерар, гьакl маса
къуватар мягькемдиз акъвазна.
Фашистрин хкягъай дивизийри-
ни вишералди танкари ва само-
летри шегьердал гьужумнатlани,
душман вичин мураддив агакь-
нач. Нетижада 1942- йисан но-
ябрдин юкьвара гитлерчияр гьу-
жумар акъвазаруниз мажбур
хьана.

Гьа и вахтунда чи Генераль-
ный штабди «Уран» тlвар алай
контрнаступлениедин чинебан
план туькlуьрна.

Фронтдиз цlийи къуватар ага-
кьарна. Душмандиз акси гьужум
башламишдалди вилик Сталин-
граддин патав са агъзурдав
агакьна танкар, 1100 далай ар-
тух самолетри, ирид дивизиядин
аскерри, 14 агъзурдав агакьна
тупарини минометри, реактив-
ный минометри (Катюшайри)
иштиракна. Им фикирдиз гъиз
тежедай зурба къуватар тир,
мукъаятвал хвейивиляй душ-
мандиз адакай хабарни хьана-
чир. 1942- йисан 19- ноябрдиз чи
кьушунри гьужум башламишна.
Тарихчийрин гафаралди Ста-

линград патал кьиле фейи
женгери дуьньядин кьвед ла-
гьай дяведа дибдин дегишвал
арадал гъана.

1942- йисан 19- ноябрди-
лай 1943- йисан 2- феврал-
далди Сталинграддин фронт-
да душмандин 32 дивизияни 3
бригада михьиз кукlварна. 16
дивизиядиз еке зиянар гана.
Ина душман гзаф кьадарда
дяведин техникадикайни магь-
рум хьана. Немсерин 100 агъ-
зурдав агакьна солдатарни
офицерар телеф хьана, гьа са
вахтунда фельдмаршал Пау-
люс кьиле аваз 27 генерални
330 агъзур кас есирда кьуна.

Сталинграддин патарив
чи кьушунри къазанмишай
гъалибвили  вири  дуьнья
гьейранарна. США-дин Пре-
зидент Франклин Рузвельта,
Великобританиядин  пре-
мьер-министр Уинстон Чер-
чила и женгера Советрин кьу-
шунри къалурай игитвилериз
еке къимет гана.

Рахун  физвай женгина
гзаф дагъустанвийри хьиз, чи
районэгьлийрини иштиракна.
Абурукай гзафбур гьа женге-
ра телеф хьана, гзафбур гел
галачиз квахьна.

Ингье Волга вацlал чlехи
женгер хьайидалай инихъ 75
йис тамам хьанва. Тарихда
эбеди яз гьатай женгинин иш-
тиракчийрикай къе республи-
када сад-кьвед аматlа, мад
амач. Са шумуд цlуд йисар
алатнаватlани, Ватан хвейи-
бур, женгерани, дяведин хи-
рерик  телеф  хьайибур
рикlелай алатзавач.

Ватан, адан аслу тушир-
вал патал женгера чи бубай-
ри къалурай къагьриманви-
лер чи йикъарин несилриз
ватанпересвилинни патриот-
вилин ачух чешне хьун герек
я.

              Р. МУРАДАЛИЕВ.

Т А Р И Х
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Аллагьяр АБДУЛГЬАЛИМОВАН - 75 йис

Эй, зи Ватан, зун я ви лукl,
Четин гьар са легьзеда.
Мел-межлисда жеда ашукь,
Герек чlавуз- жергеда.

ЭКВ КУКIУЬРИЗ РИКIЕРА

АЛЛАГЬЯР Абдулгьа-
лимов «Самурдин сес»
газет кlелзавайбуруз
фадлай таниш я. Адан
шиирар гъвечlибуруни,
чlехибуруни вирида
гьевесдалди кlелзава.

Аллагьяр малим
1942- йисуз Ахцегь
райондин Мичегърин
хуьре (гуьгъуьнлай
абур Арандиз куьч хьа-
на) дидедиз хьана. Та-
гьирхуьруьн къазмай-
рин юкьван школа агал-

кьунралди куьтягьна.
Ахпа кьуд йисуз арми-
ядин жергейра моряк яз
къуллугъна. Аял
чlавалай поэзиядал
рикl алай жегьил ас-
кер вичи къуллугъ ий-
извай частунин газет-
диз мукьва хьана. А
газет патал жуьреба-
жуьре макъалаяр ва
очеркар кхьиз хьана.
Абурукай хейлинбур
чкадин газетдин чин-
ра чапни авуна. Ина
Аллагьярал сифте яз
мухбир лагьай тlварни
акьалтна.

Армиядин жергейрай
хтайла, гафунин тlеам,
къуват чир хьанвай Ал-
лагьяр малим ДГУ-дин
филологиядин факуль-
тетдиз гьахьна. Ам
куьтягьай 1969- йиса-
лай эгечlна лап къе-
нин йикъаралди ада
Хтункъазмайрин юкьван

школада малим-
в и л е
к l в а л а х н а .
Адаз, тежри-
баллу малим
хьуниз тамаш-
на Дагъустан-
дин образова-
ниедин   ми-
нистерстводин
къарардалди
кьилин катего-
рия тайинарна.

Дагъдин це-
нерив гвай Ми-

чегърин хуьре чlехи
жезвай заз,- рикlел
хкизва Аллагьяр малим-
ди,- яш тахьанмаз шко-
ладиз гьахьиз кlан хьа-
на. Амма зун кьабулнач.
Кур пашмандиз кlвализ
хквезвай зал, хуьруьн
куьгьне кимин патав Та-
гьир буба (Хуьруьг Та-
гьир) гьалтна. Ада за-
вай,- заз ви кефияр
хъсан аквазвач хьи?-
лагьана хабар кьуна.
Зани адаз жуван дерт
ачухна. -Чан хва, вун
инал акъваз,- лагьана,
Тагьир буба чи школа
галайвал фена. Ахпа зи
патав хтайла, ада заз
икl лагьана:

-Алим хва,
Малим хва,
Чира гьар са
Илим, хва.
Хуьруьг Тагьир себеб

хьана, Аллагьяр малим-
дикай школадин ученик

хьана. Аллагьяр Абдул-
гьалимова вичин сад
лагьай шиир «Къайи ха-
бар» 7- классда авай-
ла кхьена. Им Хуьруьг
Тагьир кьейи югъ тир.
И шиирдилай гуьгъуь-
низ бажарагълу шаир
Аллагьяран къелемди-
кай хейлин эсерар
хкатна. Ам гьакl са
шумуд ктабдин автор-
ни я. Аллагьяр Абдул-
гьалимов Россиядин
журналистрин Союздин
членни я.

Дуьшуьшдикай менфят
къачуна «Самурдин сес»
газетдин коллективди
Аллагьяр малимдиз
алукьзавай 70 йисан
баркаллу юбилей мубу-
ракзава ва адалай ин-
санрин рикlер шадар-
дай цlийи-цlийи шии-
рар ва макъалаяр гуь-
злемишзава.

      Р. МУРАДАЛИЕВ.
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Аллагьяр АБДУЛГЬАЛИМОВАН - 75 йис

Килигзава  зун  фронтдиз гьуьлерин,
ЦIарцIар  гузва,  нур  тухузва  вилерин,
Бескозырка. Къизил  гьарфар  пелелай,
Гарал   лентер  къугъваз  жедай  кьилелай.

Фена  вахтар, чархар  ягъай  гьуьлерал,
Зардин  нурар- чинер  алай  къуьнерал.
Фланелка,  хуру  ахъа,  гюс-  лепейрал,
Бес  тельняшка?!  Гъалиб  хьайи   къелейрал…

Зур  асир  я, хуьзва  форма,  вил  ягъиз,
Эй, зи  дустар,  амач  салам, гъил  ягъиз?!
Куьн  гьинава, зи  стхаяр,  кис  хьана?!
Аллагьяра  чи  гьуьлерин  гьисс  хвена…

ЗАРДИН  НУРАР

    ШИИРАТДИН
       ТIУЛАРА
                         Зи  гъвечIи  стха
                                  Зульфикъар
                           КЪАФЛАНОВАЗ.

Цифедин  шарф  гардандаваз,
Шалбуз  дагъ  ви  гьевес  хьана.
Пак  хиялар   виждандавай,
Алемдиз  къе  ви сес  хьана.

Ви  илгьамдин    чешмедин кьил
Хайи  ери,  бине  хьана,
Хкажзава  на  хайи  чил,
Муьгьуьббат  ви  вине  хьана.

Вун  бубадин  чатук  къизмиш,
Галукьиз  нев  хьана  секин.
АцIай  кьил  хьиз,  хьана  дигмиш,
Баседин хьиз,  фикир  дерин…

Эхь, булахрин  ширширдин  ван,
Руьгьдин  гьиссер  цIарар ава,
Атирдин  ни-цуьквер  алван,
Шииратдин  тIуларава…

Ви гьевесдин  рекьерин  зар,
Даим  ракъин  ишигъдик  хьуй.
Парнасдални  жедайвал  тIвар,
Эниш-юхуш  муьтIуьгъдиз  хьуй.

Самур  вацI  хьиз,  ви   мярекат
Гурлу  я  къе,  къвезва  алхиш.
Уьмуьрдик  хьуй  ви  берекат,
Хуьз  алахъа  жуван  ериш.

Мубарак  хьуй  ваз  къенин  югъ,
Берекатрин  зул  хьурай  вахъ.
Аллагьяран   рикIин  буйругъ-
Хкахь  тийир  къул  хьурай  вахъ…

ГьикI  тарифдач,  кикер  гьяркьуь  шалвардин,
Гьар  са  «безек»  даяхар тир  завалдин.
Тумаждин  чIул, гъед  юкьваваз  лабардин,
Шагьид  хьайи  жегьилвилин  гьунардин.

Хурум  чекме, абур  тир  чи кIвачерал,
Чил  зурзадай  къекъведайла  чилерал,
ЧIулав  бушлат,  къуша-къуша  дуьгмеяр,
Гусардин хьиз,  хурудаллай  везнеяр.

Къекъвезва  рикI гьуьлерални  юрдарал,
Дамахзава  къенин  йикъан  картарал.
ЧIулав  тIуьгъуьн  чи  несилдиз  такурай,
Экуь бахтар, Зуьгьре  гъед  хьиз  куькIуьрай…

  ЗАЛУКДА
ЗЕГЬМЕТ
Заз  акуна:
Куьнуьчиди
Хуьзвай  тегьер,
Вичин  чIижер.
Элкъуьрнава
Гьар  са  чIал  са
                  темпелдиз.
АлтIушнава
                  курунал;
Къаришма  гуз,
Эхъуьрзава
                  пасукIда.
АкI  аквазва,
Гуя  кьунва
                  залукда…
Гъизмач  суьрсет,
Хкуднава
ТIебиатдиз
Фидай  хесет,
Гьайиф  чIугваз,
Килигнай  зун
                     мягьтедиз…
       *       *        *
РикIяй  фейи,
Мефт  регъвезвай
                   хиялди,
Куьнуьчидкай
Эмир  хьайи
                        аялдин
Язух  тушни?!
Вуч  аватIа,
Чир тахьайла
                      зегьметда.
Лагь  вуна,  дуст,
Ихьтин  аял,
Гележегда
Хьун  мумкин  ян,
                       гьуьрметда?!

ПАРНАСДИН
КЬАКЬАНДАВАЙ...

           СтIал Сулейманан
 Музейдиз  цIай  ягъайла.

Эй, кьацIай кас,гьикI фена гъил,
Ви кIвачерик  зурзанач  чил?!
Къе гьар садан чандава звал,
Арифдардин  аквазвай кIвал

И  хабарди  къарсурнай  зун,
ЦIай  атай  хьиз,  зурзурнай  зун,
ЦIа  кудай кас  туш  а шаир,
ЦIун  ялав  хьиз  куькIвей  уьмуьр.

Напак  кас  ви  чанди  ялав
Куьз  кьуначтIа, гьа  легьзеда?!
Халкьдин  рикIер  авур  чIулав,
Уьмуьр  хьурай  ви  желеда…

-Эй  арифдар, « далдам-зуьрне»,
Гуя  къени хьанвач  куьгьне?!
Ариф  къекъвей  и  пак  чилел,
Гьинай  пайда  хьана  черпел?..

Кьилел  къвай  хьиз,  хар-ккIалар,
Ясдава  къе  пуд СтIалар…
Чи сенгеррал  ви  хци  гаф
Хьанай  яракь, тийир  инсаф..

ФейитIани  ирид  цавай,
Гьелбетда,  ам  куз  жеч вавай.
Асирра  хуьн  хиве  авай,
Гьар  лезгидин  рикIе  авай.

Вич  Парнасдин  кьакьандавай,
Шииратдин  майдандавай,
Горькийдин  тIвар    хкажай  хва,
Тек  пак  рикIер  я  ви  арха…
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Августдин варз диде-буба-
яр патал жавабдар вахт я.
Сад лагьайди школадиз физ-
вай аялриз кIвачелай кьилел-
ди алукIдай парталрин ва
амай шейэрин къайгъу аву-
нин чарасузвал ава. Эхирим-
жи йисара школада форма-
дин  парталар  алук Iуниз
кьетIен фикир гузва. Месела,
жуван аялдиз са къат партал
къачурла, за I900 кIвачин
къапарихъ,  I600 алукIдай
лацу перемдихъ, I400 вили
шалвардихъ ва 2000 амай
куьлуь-шуьлуьйрихъ гана.
Иналди бегьем жезвач за
къачунвайди са къат я. Бес
дегишлухар кIандачни…

Идалай гъейри захъ са ве-
лед мад ава. Абуруз герек тир
къелем, дафтIар, пенал, ка-
рандаш тир, школадай гун та-
вунвай ктабни къачун зи хиве
ава. Эхиримжи йисара мода-
да гьатнавай «рабочая тет-
радь» гьар предметдай жува
къачуна кIанзава. Къиметар-
ни агъузбур туш. Алатай йи-

суз  къачур инглис  чIалан
ктабдин къимет 600 манат
тир. Гзаф вахтара авторар
гьа садбур яз, чинра дегиш-
вилер ава лугьуз чIехибуру
ишлемишай ктабар гуьгъуьн-
лай къвезвайбурувай ишле-
мишиз хъижезвач. И мукьва-
ра Дербентда са гьал хьтин
чантадин къимет хабар кьур-
ла 3500 манат лагьана.

Зи алцумунрай вацран ма-
жиб са аялдиз бес жезвач.
Бес кьвед-пуд вацран мажиб
аялриз харж авуна абур шко-
ладиз  гьазурайла ,  амай
кlвалин дердияр квехъ аву-
рай.

Са хизандай пуд-кьуд аял
школадиз рекье твазвайбуру
вуч авурай ?  Дугъриданни
августдин вацран харжияр
къалин я. Амма адет хьан-
вайвал, гьар йисан I – сен-
тябрдиз вири гьазурвилер
акуна кIелунрин цIийи йис
чна шад гьалара къаршила-
мишда.

         А. АЙДЕМИРОВА.

 ГЬАЗУРВИЛЕР АКВАЗВА

2

ЧАЗ  виридаз  чизвайвал,
гад  алукьайла,  гьар  йисуз
аялар  ял   ягъиз  диде-бубай-
ри  лагерриз  рекье   твазва.

«Приморск»  лагерь
акьалтIай  къулай  чкадал  ала.
Ам  гьуьлуьн  патав,  тамун
юкьвал  ала. Лагердихъ  вичин
вири  къулайвилер  авай  дара-
матни  ава.  Гьар  йисуз  аниз
аялар   ял  ягъиз физва. Алай
йисуз Магьарамдхуьруьн рай-
ондин «Приморск» тlвар алай
лагерда  I00-лай  виниз  аялри
ял   яна.  Яшариз  килигна, абур
группайриз   пайнава.Гьар са
группада  дежурство  тухузвай
тербиячиярни  ава. Аялриз  да-
рих  жедай   мажал  лагерда  гуз-
вач,  кьилди  ва   дестедин   про-
граммаяр   тайинарнава. Ана
жуьреба-жуьре  нянин   шадви-
лин   межлисар,  манияр   лугь-
узва, кьуьлер   ийизва, лагерда
авай  аялар  гьамиша  гуьзчи-
вилик ква. Аялриз   яшайишдин
къулайвилер  яратмишун   па-
тал  вири  къуватар  эцигзава.
Абур  гьич  са   куьнихъни
муьгьтеж  туш. Йикъа  кьуд  се-
ферда   тIуьн   гузва. Гьар юкъ-
уз  якIун  хуьрекар  гьазурзава-
,яр-емиш  ва  ширинлухар  гуз-
ва. Гьа   и  гатуз Гъепцегьрин
хуьряй  бажарагълу  са аял
«Сириус»  лагердиз  ял  ягъиз
рекье  тунвай.

                             ЖАННА.

«ПРИМОРСК»
   ЛАГЕРДА
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МУГЬАММАД пайгъам-
бар   /САС/ хунихъ галаз
алакъалу яз инсанриз гзаф
аламатар къалурайди я. Агъа-
дихъ абурукай са шумудан
тlвар кьан.
Чи пайгъамбар, Иса  пай-

гъамбардин тарихдалди 570-
йисан Раби-уль-аввал вацран
12- йикъуз экуьнахъ фад хана.
Хтул хайидан гьакъиндай ха-

бар чlехи буба
Абдулмутlалибал ада Каабе-
дал тlаваф ийизвайла агакьна.
Ада гьасятда Аминатан /аял-
дин диде/ кlвал галай патахъ
чукурна. Кlвалин рак къеняй
агалнавай. Рак гатазвайди вуж
я лагьана хабар кьурдалай гуь-
гъуьниз Амината кlвализ
къведай ихтияр авач лагьана.
«Кlвализ са Кас атанва ва ада
пуд юкъуз аялдин патав инса-
нар ахъай тавун эмирна»,- ала-
ва хъувуна ада.
Абдулмутlалиба тур акъудна
рак кукlвариз кlан хьайила

адан вилик а Кас пайда хъхьана
ва лагьана: «Абдулмутlалиб, са-
бурлу хьухь, ви хтулдин патав
малаикар гва».
Абдулмутlалибак  зурзун  акат-
на, пуд юкъуз мад адай чlал акъ-
ат хъувунач. Пуд югъ алатайла
Абдулмутlалиба сифте нубатда
аялдал тlвар эцигна- Мугьаммад
ва ам гьар жуьредин балайрикай
хуьн патал Каабедиз тухвана.

Икьван чlавалди Мугьаммад
лугьудай тlвар садални алачир.
Вуна аялдал эцигайди санани
авачир им вуч  тlвар я лагьана
суалдиз Абдулмутlалиба жаваб
гана: «И тlварцlин тариф Чилел
алай вири инсанри ийида» /Му-
гьаммад араб чlалай чи чlалаз
элкъуьрайла тарифлуди, тариф
авуниз лайихлуди лагьай гаф
жезва/.
И аял хадалди Аравияда са

шумуд йисуз кьурагьвили агъа-
валзавай. Аял хайивални мар-
фар къваз башламишна, багъ-
ларни никlер къацу хьана ва и

йисуз садрани тахьай хьтин
бегьерар хьана. Иниз тамаш-
на и йисуз фахт лугьузва, яни
ачухун.
Аял хайидалай гуьгъуь-

низ чилер зурзана ва а зал-
залади персрин пачагь Кис-
ранан  дворецдин 14 галерей
чукlурна. Им а кардин гьакъ-
индай виликамаз ганвай ли-
шан тир хьи, и аял хайида-
лай кьулухъ башламишна
арабри Персия къачудалди
Персиядин 14 пачагь масабу-
рун гъилералди /яни ажал-
суз/ кьин лазим тир. Гьа икl

хьунни авуна. Са себебни
авачиз Мавлиддилай гуьгъ-
уьниз 10 пачагь  кьена. Па-
лестинада авай Табарият лу-
гьудай вир кьурана. Виш йи-
суз давамна кузвай Персия-
дин атапересрин /цlаюз ик-
рамзавайбур/ цlай туьхвена.
И аял хайи йиф югъ жедал-
ди мягьтелвал ийидай  саягъ-
да вири дуьньяда экуь яз хьа-
на.

      «ИСЛАМ» журналдай
             таржума  авурди-
         Р. МУРАДАЛИЕВ  я.

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

ПРОКУРАТУРОЙ  района про-
ведена  проверка  соблюдения
законодательства  об  оплате тру-
да, в  ходе  которой  установле-
но ,  что  по  состоянию  на
13.07.2017 г задолженность  по
начисленной,  но  не  выплачен-
ной   зарабатной  плате  перед
работниками  пяти  муниципаль-
ных  казенных  учреждений  до-
полнительного  образования  со-
ставила  3  657683  рубля.  За-
долженность  по  заработной

плате  образовалась  по  причине
не   поступления  из  республиканс-
кого  бюджета  дотаций   на  вырав-
нивание  бюджетной  обеспеченно-
сти   муниципального  района.

   В  целях  устранения  выявлен-
ных  нарушений  закона,обеспече-
ния  прав  трудящихся  на  своевре-
менную  и  в  полном  объеме  оп-
лату  труда,  прокуратурой  района
13.07.2017г.  главе  муниципально-
го  района «Магарамкентский  рай-
он»  внесено   представление.

  Акт  реагирования   рассмот-
рен  с  участием   представителя
прокуратуры  района,  приняты-
ми  мерамо  задолженность  по
заработной  плате  образовавша-
яся  перед  работниками образо-
вательных  учреждений,  погаше-
на  в  полном  объеме.

              М.  КАЗИАХМЕДОВ,
                  прокурор  района,
                старший  советник
                                юстиции.

 ПОГАШЕНА  В  ПОЛНОМ  ОБЪЕМЕ

КIела ва рикIел хуьх
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ФУТБОЛ - 2017

 КЬЕТIЕН ГЪАЛИБВАЛ

Къаравили
-Духтур! Духтур!

Куьне заз кхьизвай-
ди вуч диагноз я?

-Къалабулух акат-
мир, им диагноз туш,
им некролог я.

АЛАТАЙ гьафтеда фут-
болдай Дагъустандин чем-
пионатдин  5-  тур  кьиле
фена. Райондин ФК «Леки»
Каспийск шегьердин «УОР»
командадиз мугьман хьан-
вай.

Матч башламишай сиф-
те декьикьадилай «Леки-
дин» футболистар, чпис хас
хьанвайвал, гьужумда хьа-
на. Иесидиз кlвалин цлари-
ни куьмек гуда,-  лугьуда
мисалди. Амма и сеферда а
цларивайни куьмек гуз хьа-
нач. Нетижада къугъун 3:1
гьисабдалди  ФК  «Леки»
«УОР»-дал гъалиб хьана.

И къугъунилай гуьгъуь-
низ «Леки» турнирдин таб-
лицада 1- чкадал ала.

 

Магьарамдхуьре авай рес-
публикадин махсус школа-ин-
тернатдин коллективди    муь-
гъверганви
Мисриханов  Имируллагь

кечмиш хьунихъ галаз алакъа-
лу яз руш Муртазаева Минзифа-
диз, рагьметлудан хизандиз ва
амай вири мукьва-кьилийриз,
дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.

Магьарамдхуьре  авай
республикадин махсус шко-
ла-интернатдин коллективди

  Амирханов  Агьяд
кечмиш хьунихъ галаз алакъ-
алу яз вах Амаханова Гуьл-
назаз, рагьметлудан хизан-
диз  ва  амай вири  мукьва-
кьилийриз, дериндай хажа-
лат чlугуналди башсагълугъ-
вал гузва.


