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МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

     ЧIехи
  проектри
  алакъалу
    ийида

ДАГЪУСТАН Республи-
кадин  кьил Рамазан Абдула-
типов Чечнядин республикада
хьана. Ана Чечнядин руководи-
тель Рамзан Кадыровичахъ
галаз кьве къунши регионрин
алакъаяр мадни гегьеншару-
нин гьакъиндай месэлаяр
гьална. Рамазан Абдулатипо-
ва къейд авурвал, винидихъ
арадал къвезвай дегишвилер
фикирда кьуна, гележегда Чеч-
ня ва Дагъустан неинки стха-
вилин алакъайри, гьакl санал-
ди тир чlехи проектрини алакъ-
алу ийида.

Рамзан Кадырова кьве
республикадин стхавилин
алакъаяр гележегда мадни ге-
гьенш ва регионар мягькем
жедайди къейдна.

Шикилда: Дагъустан
Республикадин ва Чечня Рес-
публикадин кьилер экономика-
дин рекьяй санал кlвалахун
меслят хьана.

ВИРИ КРАР ВАЖИБЛУ Я
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  рай-

ондин администрациядин ап-
паратдин   работникрин  8-
августдиз кьиле  фейи  сове-
щание   хуш ва  шад  вакъиа-
дилай   башламишна. Райад-
министрациядин  кьилин  ве-
зифаяр  вахтуналди   тама-
марзавай  Гьабибуллагь Мура-
далиева    муниципальный
райондин кьил Фарид Агьме-
довав   понкратиондай  ва  ака-
хьай  единоборстводай   Меж-
дународный Федерациядин
тебрикдин  чар  (шикилда)
вахкана. Спортсменрин  ва

тренеррин   шикиларни  алай
тебрикдал  английский   чIалал
кхьенва: «Гьуьрметлу  Фарид
Загьидинович!  Акахьай
единоборстводай  дуьнья-
дин  чемпионат   тухунин
тереф  хуьнай  ва куьмек
гунай  чухсагъул!» Инал Фа-
рид Загьидиновича  районда-
ни  спорт  вилик  тухуниз
кьетIен  фикир  гузвайди, рай-
ондин  спортсменризни  чIехи
турнирра   иштиракдай  мум-
кинвал  ва  куьмекар   гузвай-
ди  къейд  ийиз  кIанзава.

 2



 сес                  13 -сентябрь,  2014- йис.

2

  Ахпа  совещаниедин  ишти-
ракчийри   чуьлдин  кIвалахар
кьиле  физвай гьалдин  гьакъин-
дай     « Хуьруьн майишатдин  от-
дел»  МКУ-дин   директор,  хуь-
руьн  майишатдин   илимрин  кан-
дидат Насир  Ибрагьимован  ин-
формациядихъ яб  акална.

-Алай  вахтунда,- къейдна
Насир  Абдурагьмановича,-  ви-
лик  акъвазнавай  важиблу   ме-
сэлайрикай  сад   ципицIар
кIватIун я. И  кар  къайдада аваз
кьиле   физва. Гьелелиг  I500  тонн
ципицIар  кIватIнава. Амма  къе-
рехдин  куьмек  герек къвезва.
Къвайи  марфари  ципицIар
кlватIуниз  рехъ  ачухна. Идани ви-
чин  нубатдай  ери  агъузарунал
гъизва. Ихьтин  гьалар  неинки  са
чи  районда,  гьакI  ципицIар   бит-
мишарзавай  виринра  арадал
атанва. КIвалахдиз  кьецI  гузвай
кьвед лагьай  месэла  улакьар
бес  тахьун я.

  Образованиедин управлени-

един  начальникдин заместитель
Нияз Гьалимова  хабар  гайивал,
вири  школайра  цIийи  кIелдай  йис
тешкиллувилелди  башламишна. 3-
сентябрдиз  райондин  школьникри
терроризмдиз акси  акцияр,  гуьгъ-
уьнлай  вири  школайра  субботни-
кар  кьиле  тухвана. Школадин
яшда авай  вири аялар  партайрихъ
ацукьна.

- Райондин  школайрин вири
малимар   медицинадин  килигун-
рай  акъатна,- къейдна  ЦРБ-дин
кьилин  духтур  Гьажибала  Бегле-
рова. -  Заз  са  кардал  фикир   жел-
биз  кIанзава-медицинадин  кили-
гунри   пул  истемишзава. Къведай
йисан  бюджет   туькIуьрдайла  и
кар  фикирда  кьуна кIанзава.

  Чилин  алакъайрин  ва  чил
ишлемишунин  отделдин  началь-
ник  Басир  Исабекова  вичин  ин-
формацияда  къейд  авурвал, чи-
лин   инвентаризация   давам  жез-
ва, чилелай къвезвай  налогар
кIватIзава.

 Совещаниедал  гьакI  культура-
дин   отделдин  начальник  Э. Сели-

мован,  ФК-дин  ва спортдин  ре-
кьяй  отделдин  начальник А.Ка-
дашеван, ГО ва  ЧС отделдин  на-
чальник  З. Азимован   информа-
цийрихъни  яб акална.

Эхирдай  муниципальный
райондин кьил  Фарид Агьмедо-
ва   гьалай  вири  месэлайрин  не-
тижаяр кьуна, хъувуна  кIанзавай
кIвалахрал  фикир  желбна. Рай-
ондин  кьили   къейд  авурвал,
налогар  кIватIунин  кIвалах  мад-
ни  усал  хьанва. Са   бязи хуьре-
рин   администрацийрин кьилери
чпин  хиве авай  жавабдарвал
ерли  гьисс  ийизвач. Амма  ава-
данламишунин  кIвалахар   туху-
дайла  пул  авач  лугьуз  шикаят
ийизва. Пул  кIвалахайла, хиве
авай  кардив  жавабдарвилелди
эгечIайла  жедайди фикирдай
акъудзава. Чун  патал  вири  крар
важиблу я. Кьвед  лагьай   дере-
жадин  месэлаяр   тахьун  герек
я.

                          Ф. ГЬАЖИЕВ.

МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

  ВИРИ  КРАР  ВАЖИБЛУ  Я
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9- СЕНТЯБРДИЗ муници-
пальный райондин администра-
циядин заседанийрин залда
«Магьарамдхуьруьн район» МР-
дин кьил Фарид Агьмедован,
райондин администрациядин
кьилин везифаяр вахтуналди та-
мамарзавай Гьабибуллагь Мура-
далиеван, администрациядин ва
райцентрдал алай са жерге ида-
райрин работникрин, хуьрерин
администрацийрин кьилерин
иштираквал аваз совещание кьи-
ле фена.

Совещаниедал хуьрерин ад-
министрацийри агьалийрин
яшайишдин шартIар хъсанарун
патал тухузвай кIвалахдин,
кIватIзавай налогрин гьакъиндай
са жерге хуьрерин администра-
цийрин кьилерин информаций-
рихъ яб акала.

И месэладин винел рахай
«Магьарамдхуьруьн район» МР-
дин кьил Фарид Загьидиновича
чкадин бюджетдиз къвезвай на-
логар кIватIунин кIвалах разивал
ийиз тежедайди, налогар
кIватIунин кIвалахда кимивилер

амайди ва и месэла дуьз тешкил
тавунвайди лагьана. Са бязи хуь-
рерин администрацийри зегьмет-
дин низам зайиф хьуниз рехъ гу-
налди  МР-дин администрациядин
тапшуругъар ва управленийрин ру-
ководителрин къалурунар вахт-
вахтунда тамамар тийизвайди
къейдна. Фарид  Загьидиновича
хуьрерин администрацийрин кьи-
лериз налогар кIватIунин кIвалах
хъсанарун, ам тешкиллувилелди
кьиле тухун ва мукьвал тир вахта-
ра месэла куьтягьун кIевелай исте-
мишна.

Совещаниедал гьакI, район-
да хъуьтIуьз гьазурвилер акваз-
вай гьакъиндай ЖКХ-дин на-
чальник И ТIагьирова, районда
диспансеризация физвай гьал-
дин гьакъиндай ЦРБ-дин кьилин
духтурдин заместитель С. Мир-
зегьасановади, «Россельхозбан-
кдин» управляющий М. Агьмедо-
ва информацияр авуна.

Эхирдай гьалай месэлайрин
винел талукь тир къарар кьабул-
на.

                  Р. МУРАДАЛИЕВ.

КИМИВИЛЕР КЪАЛУР ХЪУВУНА
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ЭЛКЪВЕЙ  СТОЛ

Эвелимжи  проектар - уьмуьрдиз

РАЙОНДИН  администра-
цияда  райондин   обществен-
ный  Советди  Дагъустан  Рес-
публика  вилик  тухунин  эве-
лимжи  проектар уьмуьрдиз
кечирмишзавай  гьал  вере-
вирд  авуниз  талукьарна  эл-
къвей  стол  тухвана. Гуьруьш-
да   райондин   общественный
Советдин членри, райондин
администрациядин  работник-
ри,  райондин  идарайрин ру-
ководителри,  арендаторри,
общественностдин     ва  СМИ-
рин  векилри  иштиракна.

 Элкъвей  столдин кIвалах
ачухуналди, райондин   общ-
ственный  Советдин  предсе-
датель Агъадаш  Нагъметулла-

ева  къейд  авурвал,  и  серен-
жем  тамамарунин  мурад  РД
вилик   тухунин  эвелимжи
планар  уьмуьрдиз  кечирми-
шун  патал  кьабулзавай  се-
ренжемар агьалийрихъ  агакь-
арун  я. Ахпа  ада  20I3- йисуз
ва  20I4- йисан сад лагьай  па-
юна  РД-дин  промышлен-
ность, хуьруьн  майишат  ва
социально-экономический
маса  хилер вилик  тухунин  не-
тижайрикай  куьрелди суьгьбет
авуна.

«Агропромышленный   не-
тижалу  комплекс»  проект
районда  уьмуьрдиз  кечирми-
шун   патал  кьабулзавай  се-
ренжемрин  гьакъиндай «Хуь-

руьн  майишатдин  отдел»
МКУ-дин  директор, хуьруьн
майишатдин   илимрин  канди-
дат   Насир  Ибрагьимова  ге-
гьенш  суьгьбет авуна.Ада
хуьруьн майишатдин  хилер
вилик   тухун  патал кьилин
гьихьтин  программаяр
туькIуьрнаватIа, чи  райондин
шартIара  проект  уьмуьрдиз
кечирмишун  патал   гьихьтин
серенжемар  кьиле  тухун
тайинарнаватIа  лагьана.

   Дагъустан  Республикада
эцигзавай  ва эцигун фикирда
авай  важиблу  объектрин,
гьакI  Дагъустандиз  инвести-
цияр  желб  авунин  гьакъин-
дай  райадминистрациядин
экономикадин  отделдин  на-
чальник  Тимур  Техмезова
гегьенш  суьгьбет  авуна.

    Элкъвей  столдихъ  рай-
администрациядин  кадрийрин
кIвалахдин ва  информация-
далди   таъминарунин  отдел-
дин  начальник  Леонард  Бур-
жалиева  къейд авурвал,  эве-
лимжи  проектар уьмуьрдиз
кечирмишзавай  гьалдин
гьакъиндай  вири   информа-
ция  «Магьарамдхуьруьн  рай-
он»  МР-дин   официальный
сайтдай    жагъида.

 

ДАГЪУСТАНДИН образо-
ваниедин ва илимрин мини-
стерстводи цlийи кlелунин йи-
суз федеральный гьукуматдин
образованиедин цlийи стан-
дартрай кlелунал элячlнавай 4-
классрин ученикар патал 2014-
йисуз 70,7 миллион манатдин
учебникар къачузва,- хабар
гузва ведомстводин пресс-
къуллугъди. Икl, 4- классрин
анжах 75-80 процент учебни-
кар асул учебникралди таъми-
нариз жеда.

Вири учебникралди, гьакl

тарсарилай гуьгъуьниз 4- клас-
сар патал алава сятер финанс-
рин такьатралди таъминарунин
месэлайриз килигун министер-
стводи Дагъустандин Гьукумат-
дивай тlалабнава.

Республикада умуми образо-
ваниедин хиле цlийивилерин
серенжемрин Комплекс вилик
тухунин сергьятра аваз федера-
циядин бюджетдай умуми обра-
зованиедин идарайрин библио-
текайрин фонд ацlурунин кар-
дизни пулдин такьатар чара ий-
изва. И такьатрихъ 2011-2012-

кlелунин йисуз ученикар  фе-
деральный государстводин
образованиедин стандарт-
рихъ (ФГОС) галаз алакъалу
яз 1-3- классра кlелзавай уче-
никар учебникралди таъми-
нарна. Ученикар районрин ва
шегьеррин образованиедин
управленийрин заявкайрин би-
недаллаз рекье туна. Алай
вахтунда ц lийи ФГОС-дин
стандартрай кlелзавай 1-3-
классрин вири ученикар учеб-
никралди таъминарнава,-
къейдна ведомстводи.
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 На ви чирвал, вири къуват, кIанивал
Гана санлай лезги чIалаз жумартдиз,
Хвена вуна лезги чIалан михьивал,
Мукьва хьана ам лап чIехи чIалариз.

Магьарамдхуьр ви ери я, бине я.
Пагъиз тежер Ватан я ви Дагъустан.
Лезги чIал ви зегьметдалди вине я,
Гьадаз гана на ви уьмуьр, на ви чан.

Вуна чIалаз атIай дерин жигъирдай
Ви пайдах гваз фена чIалан алимар.
Устадар я абур ви тIвар загьирдай –
Писателар, шаирар ва малимар.

 Зуруналди акъудна вун гъурбатдиз
Тавун патал чи лезги халкь уяхар.
Халкьдин гьахъвал чпин ажал тирди чиз
Зайифарна вун хьтин чи даяхар.

Ви ктабрин тIварар са-сад къизилдин
Гьарфаралди кхьенва чи тарихда.
Алкьвадардилай кьуд патахъни чи чилин
Машгьурзава абур гьар са арифда.

Ви кIвач хкIур гьар са хуьре, шегьерда
На Исламдин нур чукIурна, ам хвена.
КичIе тушиз хвена ам ви тегьерда,
Дин рикIеваз суьргуьндизни вун фена.

 Ви весидай чир жезвайвал,
Залан хьана ви гьал-агьвал.
Делилрайни аквазва чаз,
Стхадини югъ ганач ваз.
*       *       *
Гьар ни вуч чаз лагьайтIани са карди
Вуж кьенатIа, гьикI кьенатIа лугьузва:
Етим Эмин кьена лагьай хабарди
Лезги халкьдин рикIер кьуна къабарди
*       *       *
Ибур анжах ванер я буш,
Белки садни гьахълубур туш.
Авач гъиле тайин делил,
Шаклу хьанва Гьажи Желил.

 

  Магьамед  ГЬАЖИЕВ

  Гьасан  ЭФЕНДИ

  Етим ЭМИН

  М. ЖЕЛИЛ

И майвайрал
чаз течир гьикьван
алатIа тIварар? Икь-
ван пара тIварар
алай и майва Лезгис-
танда гьар са хуьре
чахъ ава. Неъ кIамай
кьван, кичIе жемир,
дакIвадач. Ругуг ме-
тердушабар, ирид
тIалдин дарман я, ап-
текрай квез аквадач,
лагьайтIа куьн ягъа-
дач.

ПуьрхуьцIарни
Тахнифар,
Чупазарни
Хатрутар
Спебарни, гьакI
Тутар…

АЛАМАТДИН
СА  МАЙВА

   *     *     *
Вун лезги яз
КIан жемир ваз
Лезги чIалаз
Зиянар гуз.
«Чизвайди заз
Гзафни кваз
Я, мад кIандач
Тахьуй лугьуз.

ЧIал михьиз хуьх,
Ам ви мез я,
ЧIалаз анжах
ЧIал эвез я,

Дидедивай
Бала квахьун,
Баладивай –
Дидедин чIал …
Зулумат я
Ихьтин гьал хьун.
Яраб и гьал
Амукьда жал?
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ШАИР, РФ-дин писателрин Союз-
дин член, ругуд ктабдин автор, Буткъ-
азмайрин СОШ-дин малим, мухбир Му-
каил Агьмедован 60 йис тамам хьанва.
«Самурдин сес» газетдин коллективди
Мукаил Агьмедоваз юбилей мубаракза-
ва.

ЮБИЛЕЙ

МУКАИЛ  АГЬМЕДОВ
 

Эй  фана  дуьнья!
Вафа  авачир.
Эй чIана  дуьнья!
Сафа  авачир.

Эй заха  дуьнья!
РикI  кьуьзуь  жезва.
Эй чхра   дуьнья!
РицI  гъуьргъуь  жезвай.

Улам  ава вахъ,
Сад  агат  тавур,
Макьам  ава  вахъ
Кьил  акъат  тавур.

Садаз  вун  пара,
Кьведаз  бес хьанач.
ХъутIалрин  хара,
Чаз  серес  хьанач.

Кьве  чин  ава вахъ,
Дасмалчидихъ  хьиз.
Кьве  гин  ава  вахъ,
Кьавалчидихъ  хьиз.

Пачагьривай  ваз,
Далу  гуз  хьанач.
Силагьривай ваз,
Къурху  гуз  хьанач.

Зун  гар,  шагьвар я.
Къе  вал  къугъвазвай.
Яргъавай  яр я,
Вавди  рахазвай.

Захъ  жедай  муьгьлет,
Чизва  тек са  ваз.
Захъ хьанвай  девлет,
Тади  тек  са  ваз.

Ви  тIал-квал  за  фад,
Кужумда  жува.
Тахьуй  лугьуз  мад,
Мугьманрин  йува.

На  гур  вядедал,
Рази  я шаир.
Анжах  уьлкведа
Хуьх  зи  жигъир.

                  *       *       *
Ви  накьварал  уьмуьрда  кьас,
Бахт  гьатнач.
Садра  кьван  захъ  чин  элкъуьрдай,
Вахт  гьатнач.
ГьакI  ятIани, кIанда  дуьнья-
КIвал  хайи.
Гьар  бендедиз  руьгьдин  къуват,
ЧIал гайи.

              *     *    *
Шумудан цава  хьайи  кьил
Агъузарна  на.
Шумудаз  дава хьайи  гъил,
Ужузарна  на.
Хьанани чилел  уьммет
Вавай рам  тахьай?
Хьанани чилел  муьгьлет,
Инсанриз  гъам  тагай?

               *     *    *
Зав  гвай  дердерин  гьебе,
На  залан  авуна.
Захъ  авай  умудрин  тепе,
На  аскIан  авуна.

Гьахъсузвилин  залан  пар,
Куьз  на  ялиз  тазва?
Зайифариз  руьгьдин  зар,
Куьз  чав  къализ  тазва?

Шагьидрин  шагь, гуьзгуь  тир,
Вуч  ава  такур  ваз?
Несилри, ви  илчи  тир,
Писвал  тач  машгьур  вал.

ЧIав къведа  шанкlал хьана,
Валай  гъил  ахлуддай.
Тамамдиз  акьал  хьана,
Валай  вил  ахлуддай.

Амма  рикI, руьгьдин  баяд,
Тада  ваз  пишкеш яз.
Ам  зи фикир, пак  тир  мурад,
Гьиссерин  гимн,хвеш я.

            *       *       *
Гьикьван  сирер  ава вахъ,
Тайин  ийиз  тахьай.
Гьикьван  хирер  ала  вал,
Секин  ийиз  тахьай.

Дерт, хажалат, дуьшуьш
                                            галачиз,
Эл  жемятдин  къаргъиш  галачиз,
Къени  кардихъ  ташвиш  галачиз,
Экуь  рекье чашмиш  галачиз,
Яшамиш  хьун  бахтлувал я.

Хан  тахьана  регьбердикай  ваз,
Цаз тахьана  бегьердикай  ваз,
МичIер  такваз сегьердихъай  ваз,
Къалхан  хьана  сенгердикай  ваз
Яшамиш хьун  бахтлувал я.

Жуван  тIварцел  леке  тагъана,
Гьарам  лухма  къене  тахьана,
«Зун»,  «зун»  лугьуз вине
                                        тахьана,
Акализ   тум- фитне  тахьана,
Яшамиш хьун  бахтлувал  я.

Сабурлувал, иман къакъатна,
Багърибурукай  къалгъан  хкатна.
Агъу  гудай  илан  хкатна,
Кьакьан  цавар  аскIан  хкатна,
Яшамиш  хьун  бахтсузвал я.

Хуш  уьмуьрдихъ  метлеб
                                     тахьана,
Марифатдин  мектеб  тахьана,
Намус, гъейрат, эдеб  тахьана,
Атунихъ  жув  себеб  тахьана
Яшамиш  хьун  бахтсузвал я.

Кайибур  мад  курна  на,
Диб  хкатуй  лугьуз.
Гайибур  мад  гурна  на,
Хиб  тагатуй  лугьуз.

Валай  рази  хьана  кьей,
Кас  хьанани сад кьван?
РикI  кабабна  кана  кьей,
Касдиз  ганан яд  кьван?

Гьикьван  вуна  эхзава,
Бед  инсанрин крар?
Гьикьван  вуна  цIвехзава,
Цавук  кутаз  гурар.

Заманайрин  тIурфанри,
Дегишнач  ви  суфат.
Вал  къекъвей  кьван  инсанри,
Туна  гъилин   савкьват.

Вун  кIвал  хьана  гъамарин,
Руфун  ичIи  тирдаз.
Утагъ  хьана  гамарин,
Кур  нефс  пчIи  тирдаз.

Хьун  герек я  эхир кьил,
ХьанатIа  вахъ, эвел.
Чаз  багьа  я ви  пай  чил.
Инсанрин кьеб  эфзел.

ЯШАМИШ  ХЬУН…
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БАГЪМАНЧИДИН  КАЛЕНДАРЬ

Б а г ъ д а
гатун  кIвалахар
БАГЪДА   гатуз   тамамар-

завай  кIвалахар   гзаф  важиб-
лу  я.  И  девирда  емишдин
тарари  иллаки   йигиндиз
еримишзава, абур  чIехи  жез-
ва,  кIалубдиз  къвезва, къве-
дай  йисан  бегьер  гудай
емишрин   тIурарин  диб яза-
ва. Гьавиляй гатуз  тарари
еримишун  патал  къулай
шартIар   тешкилна  кIанда. И
кар  патал  накьв  пурпу  авун,
алухдикай ва  дувулрилай
къвезвай  хилерикай   михьун
чарасуз я.Цуьрцер  дибдилай
атIун  герек я.

Бегьерлувал  хкажун   па-
тал  гатфарихъай  тарарин
пунариз   пер  ядайла  вегьей
миянардай  шейэрилай  гъей-
ри,  тарариз  тадиз  агакьдай
алава  емни  гун  герек  я.Ви-
ликамаз  багъдиз яд  гуда,  и
кар  кьурагь  вахтунда  авун
иллаки  важиблу  я. Тарариз
таза   фитерин, тIекьерин  къа-
ришма,  гьакI  минеральный
миянардай   шейэр  гун  хъсан
я. I0-I5 йис   хьанвай са  тар-
циз   тахминан I0  ведро   къа-
ришма  гуда.Ахпа   хулар
кIевда.

    Тарар  зиянкаррикай  ва
азаррикай  хуьн   рикIелай
ракъурна  кIандач.Абур  бор-
доский   жидкость  эвеззавай
къаришмайрикай  садал,  ме-
села,  коллоидный  гугуртдин
суспензиядалди   гьялна

кIанда. И  карди  жуьреба-жуь-
ре  азаррикай  хуьда.

   Тарариз  ара-ара  килигун
ва  кольчатый   шелкопряддин,
ичерин  гъуьчIрен   мукар
тергун  герек  я. Малинайрин
азарлу  кул-кусарни арадай
акъудна  кIанда.

  Куьлуь   емишар   зиянкар-
рикай   ва  азаррикай  хуьни-
лай  гъейри,  абур  алухдикай
михьун,  накьв  пурпу  авун,
абуруз  алава  ем  гун  герек я.
Некьийрин  цIийиз  атанвай
таза  хилер   («усыки»)  атIун
герек  я. И  чIавуз  бязибур
штилар  патал  тада.Бегьер
гузвайбурун  кIаник  кьурай
шейэр   экIяда.Смородинадин
акIурдай  къацу хилер  гьазур-
да.Вири  и  кIвалахар   питом-
никрани  кьиле  тухуда.Са  йи-
сан  къелемар  куьруь  ийида.
Гатфарихъ  тIур  гана  экъечIай
хилер   кутIунна  кIанда.

  Уьзуьмлухра   накьв  пурпу
ийида.Тегьенгриз  кьвед  лагь-
ай  сеферда  ем   гуда. Артухан
хилер  алудда,кIукIвар
атIуда.Тегьенгриз  I  процент-
дин  бордоский  жидкостдин
къаришма  яда.Кьурагь  гьава-
яр  авайла  яд  гуда.

               Н.  ВЕЛИЖАНОВ,
  «Информациядинни  кон-

сультациядин къуллугъ» ГУ-
дин  Магьарамдхуьруьн  фили-
алдин  агроном, хуьруьн   май-
ишатдин  илимрин  кандидат.

 

РД-дин  ФИНАНСРИН
ЦIИЙИ   МИНИСТР
РЕСПУБЛИКАДИН  финансрин

министрдин къуллугъдал  РД-дин
Кьил Рамазан  Абдулатипова  Али
Исламов  тайинарнава.Виликдай
Исламова  РД-дин финансрин
министрдин  сад лагьай   замести-
телдин   къуллугъ  тамамарзавай.

  ЯПОНИЯДИН
  ИНВЕСТОРАР
 ДАГЪУСТАНДА

ДАГЪУСТАНДИЗ  инвесторар
яз    Япониядай мугьманар атана.
Япониядин  делегация  РД-дин
Гьукуматдин  председатель Абдул-
самад   Гьамидова  кьабулна.

        КОНЬЯКДИН
 ЗАВОД-ФЕДЕРАЛРИЗ

  РОССИЯДИН Гьукуматдин
буйругъдалди  Дагъустанда авай
«Къизлярдин коньякрин  завод»
ГУП  федеральный   хсусиятдиз
элкъуьрнава». Гила  Дагъустандин
кархана   Росалкогольрегулирова-
ниедин  ихтиярда  ава.Экспертрин
фикирдалди, заводдин  къиметди
20 миллиард  манатдилай  гзаф
тешкилзава.

   КИТАЙДИН
АВТОМОБИЛАР
ДАГЪУСТАНДА

20I5-ЙИСУЗ Дагъустанда  Ки-
тайдин  автомобилрин  «Донг
Фенг»  корпорацияди  пар  даш-
мишдай гъвечIи  кIалубдин  маши-
нар  кIватIиз  башламишда. И  кар
Дагъустандин «Авиагрегат»  завод-
дин  базадал  ийида. Идалайни
гъейри  компания  Россияда    ди-
лерский  ва сервисный  26 центр
ачухун  фикирдиз  къачунва. Абу-
рукай  ирид  Дагъустандин  гьа  и
заводдин  базадал  жеда.
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 ВЕНЕСУЭЛАДИН
 ПРЕЗИДЕНТДИН
   ИСТЕМИШУН

ВЕНЕСУЭЛАДИН  президент
Николас Мадуроди РагъакIидай па-
тавай Россиядал буьгьтенар    ве-
гьин  акъвазарун  истемишна. I-сен-
тябрдиз Каракасда рахадай  чIавуз
ада  Москвадин тIварунихъ США-
дин  ва  Европадин  государствой-
рин  патай къурхуяр  гун  пислемиш-
на. «Чна Россиядиз  талукь  яз  гуз-
вай  къурхуяр  дикъетдивди  ахтар-
мишзава,-раижна  Мадуродин  га-
фар  ИТАР-ТАСС-ди. -Вичин  аслу
туширвилин  хсуси  сес авай  Вене-
суэлади  Россиядик  тахсир  кутаз-
вайбуруз  адал  буьгьтенар вегьин,
адан  аксина  дяве  тухудай  багь-
наяр  жагъурун  акъвазарун  исте-
мишзава. Къуй  ислягьвили  агъа-
вал  авурай».

Мадуродин  гафаралди,
«РагъакIидай  патан  пачагьлугъри
Россиядиз  къурхуяр  гузва,  ада  вич
хуьз   башламишайла  РагъакIидай
патаз   талукь яз  чапхунчивилин  по-
литика  тухунай  адак  тахсирар ку-
тазва».

 Боливария   республикадин
президентди алава  хъувурвал,
цIийи  къадагъаяр  эцигунин  къур-
хуяр  гун-«им  Россия  виликди фин
акъвазариз  кIанз  чалишмишвилер
авун ва  Китайдиз, гьакIни  БРИКС-
дик (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай,  ЮАР)  акатзавай    муькуь уьл-
квейризни  чар (  послание)  ракъу-
рун  я».

400 ГЕКТАР ЧИЛ КЬУНА

РЕЙТЕР  агентстводи  I-сентяб-
рдиз хабар  гайивал, Израилди
Иордан  вацIун РагъакIидай  патан
къерехда авай   чувудрин  Эцион
хуьруьн  тахминан  400 гектар  чил
кьурдан  гьакъиндай Иудеядин  ва
Самариядин   гражданский  адми-
нистрацияди (им I967-йисалай
кьунвай  территорийрал
кIвалахзавай  Израилдин  руково-
дящий  орган  я)  малумарна. Ихь-

тин  кардин себебар вуч  ятIа   ра-
ижзавач.

 США-ди   и  кардал  са акьван
шадвалнач. Чна  Израилдин  Гьуку-
матдиз   и къарар дегишаруниз
эвер гузва,- лагьана Америкадин
Госдепартаментдай  тир дипломат-
ди. Ада  алава  хъувуна  хьи, Изра-
илдин  ихьтин  гьерекатри  палес-
тинвийрихъ  галаз  алакъаяр  гуьн-
гуьна хутадай  мумкинвал гудач.

  Палестинадин  государство
патал  тайинарнавай территорий-
рал  Израилдин  хуьрер  кутуниз
акси  экъечIзавай  «Реасе Nov»
тешкилатди  малумарайвал. I980-
йисарилай  РагъакIидай  патан къе-
рехда  Израилди  икьван  чилер
кьур   им сифте  сефер я.

Палестинадин  регьбер  Магь-
муд  Аббасан  пресс- секретарь
Набиль Абу  Рдаинаха  Израилдиз
чилер  кьун  тавуниз эвер  гана.
«Ихьтин къарарди еке  дурумсузви-
лерал  гъида. И  карди  анжах Газа-
дин  дяведилай  гуьгъуьниз  акси-
вилер  артухарда»,- къейдна  ада.

Израилдин эцигунрин   мини-
стерстводи   июндин  сифте кьиле-
рай,ФАТХ  ва ХАМАС  меслят
хъхьуниз  жаваб яз, Палестинадин
территорийрал  чувудрин  цIийи
I500  кIвал  эцигунин  гьакъиндай
тендер  малумарнай. Ибурукай  400
кIвал рагъэкъечIдай  патан  Иеру-
салимда, амайбурни Иордан вацIун
РагъакIидай  пата  эцигун  планла-
мишнава.

  И  районда  яшамиш хьайи
чувудрин  3  жегьил  палестинвий-
ри  яна  кьини  Газада  ирид гьаф-
теда  давам хьайи  женгерал  гъа-
на. Гуьлле  гун  Египетдин  арачи-
вал аваз  акьалтIна.

Иордан  вацIун  РагъакIидай
патан  къерехда  ва  РагъэкъечIдай
патан  Иерусалимда  500   агъзур
израилвини  2,4  миллион   палес-
тинви  яшамиш  жезва. И  террито-
рияр   Израилди  I967- йисуз  кьиле
фейи  ругуд  йикъан   дяведин  вах-
тунда кьуна. ООН-ди  и чилерал  чу-
вудрин хуьрер  хьун  законсуз, меж-
дународный  законодательстводиз
акси  кар яз  гьисабзава.

   АЗАД  АВУНИН
        ШАРТIАР

 «Фронт-ан-Нусура»  дестедин
боевикри  Сириядин  Голландский
тепейрин пата  кьур Фиджидай
тир  ислягьвал  хуьдай  45  кас
азад  авунин  шартIар   малумар-

нава. Идан  гьакъиндай, Фиджи-
дин  армиядин  векилдин  гафа-
рал  асаслу  хьана, Ассошиэйтед
Пресс  Агентстводи  хабар  гузва.

Адан  гафаралди  боевикри
«Фронт –ан Нусура»   ООН-дин
террориствилин  дестейрин си-
ягьдай акъудун, Сириядин  мер-
кез Дамаскдиз  мергьяматлу  куь-
мек  гун  тешкилун,  гьакIни  ООН-
дин   офицеррихъ  галаз  кьиле
фейи  женгера яна  кьейи  3 бое-
викдай  эвездин пулар  хгун  ис-
темишзава.

«ООН-дин  векилар  Сириядиз
залуквиле   кьунвайбур   азад
хъийидай  рахунра  иштиракун
патал  фенвайди тир»,-  къейдна
армиядин  векилди.

«Аль-Каидадихъ»  галаз
алакъада  авай  боевикри  28-
августдиз  Аль-Кунейтрдин   па-
тарив  ООН-дин  ислягьвал  хуь-
дайбур кьуна  .Филиппинрин  ис-
лягьвал хуьдайбурун 72  касдикай
ибарат  тир  кьве  десте  Сирия-
дин  исламистри  Голландский
тепейрин  патав  гвай  гуьзчивал
тухудай  пунктарикай  сана  элкъ-
уьрна  кьуна.

 3I- августдиз боевикри  гьужу-
майдалай  гуьгъуьниз  Филиппин-
рин  ислягьвал  хуьдайбур  вири
азадна  ва  Израилдин  террито-
риядай  масаниз  акъудна. Мис-
сиядин  къуллугъчийрикай  садаз-
ни зиян  хьанач.

Голландский   тепеяр-ибур
мукьвал тир  РагъэкъечIдай  пата
гьуьжет  алай территория  я. Да-
маскди  и  тепеяр Сириядин  пай
яз  гьисабзава. I974- йисалай
гьуьжет  алай  регионда Сирия-
дин ва  Израилдин  кьушунар
чара  ийизвай  ООН-дин   ислягь-
вал  хуьдайбур  ава. Абуру  кьве
уьлкведин арада  гуьлле  гун  акъ-
вазарунал гуьзчивал  тухун  ла-
зим я.
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       2015 -
ЙИС  ПАТАЛ

  ГАЗЕТДИН
  ПОДПИСКА
БАШЛАМИШНАВА

        *        *        *

   ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340

   Г А З Е Т
райцентрдал почтампда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.

              *       *       *

 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
   6 вацра - 167,4 манат
 12 вацра - 334,8 манат

ЖЕГЬИЛ итим   окулистдин
патав  къвезва ва арза  ийизва:

- Духтур, мехъерар авурда-
лай  кьулухъ  зи  вилерин  ишигъ
зайиф  хьанвай  хьтиинди я: заз
пул аквазмач.

                 *    *    *
ДУХТУРРИН  консилиум кьи-

ле   физва. Абуру  азарлуди  гьикI
сагъардатIа  ван алаз  гьуьже-
тар  ийизва, амма вири са фи-
кирдал къвезвач. Гьуьжетар  лап
къизгъин  хьанвайла  са  пипIе
суст  хьанвай  патологоанатом
къарагъзава ва  вичин фикир лу-
гьузва:

- Гадаяр,  квез  ам   гьикI  сагъ-
ар  хъийиз  кIанзаватIа  заз  чи-
дач. Амма  рикIел  хуьх, I5-  чис-
лодиз  зун  отпускадиз

Магьарамдхуьруьн 2- нумрадин юкьван школа
акьалтlарайдан гьакъиндай 2007- йисуз Ферзалиева Аде-
ля Зауровнадиз гайи 05-ББ 0003471- нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.

экъечIзава, гьавиляй  вуч   ийиз-
вайди ятIа, гьа   чIавалди  куьтя-
гьиз  чалишмиш  хьухь. ТахьайтIа
моргда  авай  холодильник
гьакIани  ацIанва…

                *    *    *
САРАРИН   духтур:
-Азарлуди. Ингье  ви  свах.
Азарлуди:
-Сагърай  духтур, ингье  куь

креслодин  кьуьнт  эцигдай  тах-
та.

                *    *   *
ДУХТУРДИ  азарлудаз  лугь-

узва:
- Къе кьве  таблетка  кьабу-

ла.
Пака, эгер  ахварай

аватайтIа, мад кьвед.
                    *     *     *
ВАГЬИДА  аптекдиз  фена  ха-

бар  кьазва.
- Квез  тIарвал  тагудай  дар-

ман авани?
- Ви  гьи чка  тIазва?
- Гьелелиг  са  чкани, амма  дах

диде-бубайрин  собраниедиз
фенва…

Гъепцегьрин СОШ акьалтlарайдан гьакъиндай 2001-
йисуз Аюбов Фарид Эфендиевичаз гайи А-7311578- нум-
радин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз
гьисабин.

 

Аялрин  къайгъуда
РАЙОНДИН  администрация-

да яшар бегьем тамам тахьан-
вайбурун крариз ва абурун ихти-
ярар хуьниз килигдай комиссия-
дин нубатдин заседание хьана.
Ам и комиссиядин председател-
дин заместитель, образование-
дин управлениедин начальник
Улубег Абейдуллаева тухвана.
Заседаниедал четин гьалда авай
хизанар ва яшар бегьем тахьан-
вай аялар дуьздал акъудуниз ва
абуруз яшайишдин рекьяй къул-
лугъар авуниз талукь месэладиз
килигна. Адан гьакъиндай малу-
мат  махсус Центрдин отделени-
един заведующий Ирма Латифо-

вади авуна. Ада кlватl хьанвайбу-
руз малумарайвал, гьахъ-гьисаб-
дин девирда четин шартlара авай
201 касдиз куьмекар гана, 2070
къуллугъ авуна. Отделениедин пе-
шекарри ахьтин хизанриз килигун
патал рейдар тешкилзава. Алай
вахтунда гьалар хъсанзавачир
227 хизан учетдиз къачунва.

Мярекатдал гьялай месэладиз
талукь яз махсус къарар кьабул-
на.

Заседаниедал гьакl къайдаяр
чlуруниз талукь яз Россиядин
ОВД-дин Магьарамдхуьруьн рай-
онда авай отделдай атай админи-
стративный делойризни килигна.


