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ЦIийи йисан
тебрик
ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! Ингье,
чна мад са йис тарихдиз рекье хтуна ва
Цlийи йис хушвилелди кьадулнава. Чна
тарихдиз рахкурзавай, цlийиз кьабулнавай йисар райондин зегьметчийрин, республикадин руководстводин ва гьар са
касди вичин намусдин вилик вахкузвай четин ва жавабдар имтигьан я.
Куьрелди лугьун хьайитlа, 2018- йис
чна экономикадинни яшайишдин жигьетдай вилик финалди, агьалийрин дуланажагъдин шартlар хъсанаруналди, республикадин руководстводин аферин алаз лишанлу авуна.
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Администрациядин кьил.
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Чна йисан къене тухванвай кlвалахрин делилрай аквазвайвал, чи район
экономикадинни яшайишдин рекьяй пакагьан йикъахъ инанмиш яз, йис-йисандавай еришар егинариз, нетижаяр хъсанариз
виликди физва. Ида чак са
кlусни архайинвал ва дамах
кутазвач. Вилик акъвазнавай везифайри чун вири
къуватар желб авуниз,
вири мумкинвилер кардик
кутуниз мажбурзава.

Район дин сергь ятар,
кlвалахрин кьадарар, вилик
акъвазнавай везифаяр, иллаки агьалийрин игьтияжар
лап екебур я. За зи вилик газетдин суварин н умрада
Райадминистрацияди авур
кlвалахдин гьахъ-гьисаб авунин везифа эцигнавачир. Йисан къене авунвай кlвалахрин
кьадарни тlимил туш, вилик
акъвазнавай месэлайрин кьадарни лап гзаф я. Абурун
гьакъиндай, чун гележегда
гегьеншдиз рахада.
ЦIийи йисан сувар им неинки хъсан умудрин ва гуьзлемишзавай шад хабаррин
вахт, гьакI цIийи крарик кьил
кутазвай легьзени я. Гьави-

СУВАРИН ТЕБРИК
ГЬУ Ь Р М Е ТЛ У
районэгьлияр, райондин здравоохранениедин работникри 2018- йис
кlвалахда гьисс ийидай хьтин нетижаяр аваз куьтягьна.
Гьукуматди кьабулнавай закондихъ галаз кьадайвал, кьезилвилер авай ветеранризни инвалидриз пулсуз
дарманар гунин, вишералди инсанар дири хъувунин, азарлуйриз гузвай тlуьн-хъун хъсанарунин
ва абур вахт-вахтунда герек тир рапаралдини
дарманралди таъминарунин карда ЦРБ-дин участковый больницадин, хуьруьн врачебный 5 амбулаторийдинни 22 ФАП-дин, санлай 110 духтурдини 354 юкьван медицинадин персоналди
гьакъисагъвилелди зегьмет чlугвазва.
Ихтияр
це,
вири
медработникрин
тlварунихъай квез алукьнавай 2019- йис мубарак
ийидай. Къуй квехъ мягькем сагъвал ва кlубанвал
хьурай. Чун гележегдани куь сагъламвилин къаравулда уяхдиз акъваздайдахъ инанмиш хьухь.
ГЬ. БЕГЛЕРОВ,
ЦРБ-дин кьилин духтур.
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ляй чна и сувар михьи гьиссер ва чIехи умудар аваз
къаршиламишни ийизва.
Адавай хъсанвилихъ дегишвилер гуьзлемишзава.
Къуй 20I9 –йис вири районэгьлияр патал
агалкьунринди ва бег ьерлу
кIвалахринди, шад хабарринди хьурай. Къуй куь эрзиман мурадар ва умудар
кьилиз акъатрай, куь
хъсан фикирар ва планар
уьмуьрдиз кечирмиш хьурай!
Къуй квех ъ мягькем
сагъвал, ислягьвал, бахтар ва хушбахтвал хьурай!

ПОДПИСЧИКРИЗ
Цlийи йисан газет кхьей
Районэгьли, ваз чухсагъул!
Кхьин тавур цlуд касдилай
Кхьей садан бес я акьул.
«Самурдин сес» дуст хьана ваз,
Цlийи йисуз адахъ галаз
Кlвалах ая гъил-гъилеваз,
Лугьудайвал ваз аферин!

СУВАРИН ТЕБРИК
ЛУ ГЬУД А
ХЬИ, аялар чи
гележег я. Чаз
къе диде-бубайрихъ галаз
сад хьиз гьа гележегдикай къайгъу чlугвазвай, чи аялриз
чирвилер ва тербия гана халисан инсанар
яз уьмуьрдин рекьел акъудзавай малимриз ва тербиячийриз рикlин сидкьидай
Цlийи йис мубаракиз кlанзава. Къуй квехъ
мадни бегьерлувилелди кlвалахдай сагъламвал ва хушбахтвал хьурай.
«Самурдин сес» газетдин коллектив.

1- январь, 2019- йис.

НЕТИЖАЯР КЬУНА
ГЬАР са кар авурдалай гуьгъуьниз адан нетижаяр кьун,
хъсан пис терефриз къимет гун адетдиз элкъвенва. ИкI гьар
йисан эхирда кьилди ксари, спортсменри, алверчийри, малимри, духтурри ва вири идарайри чпи кечирмишай йисан нетижаяр кьазва. Иниз килигна чи корреспондент Афисат Айдемирова МР- дин хуьруьн майишатдин управлениедин начальник
Рагьимханов Ферудинахъ галаз гуьруьшмиш хьана ва са шумуд суал гана.
- Ферудин Эдуардович,
- Ферудин Эдуардович,
малдарчивилин хилекай куьакьалтIнавай 20I8- йис хуьруьн
релди ихтилат авуртIа жедачмайишатдин хилез регьбервал
гузвайбур ва и хиле зегьмет ни?
- Райондин вири жуьредин
чIугвазвайбур патал гьихьтинмайишатра санлай къачурла 20
ди хьана?
627 ири карч алай, абурукай
- Мад са йис хъсан нетижаяр
9727 калер, 23 I84 куьлуь карч
аваз акьалтIна лагьайтIа чун ягъалай гьайванар ва 360 агъзур
алмиш жедач. 20I8- йисуз районкъушар ава. Им гьелбетда аладин хуьруьн майишатдин хиле
тай йисарив гекъигайла са кьа35II млн.манатдин валовый продар виликди фенвайди аквазва.
дукция гьасилнава. Абурукай
- КIвалахда четинвилер
2845,6 млн.манат набататвиляй,
ацалтзавай месэлаяр гьибур
665,4 млн.манат малдарвиляй
я?
хьанва.
- Гьелбетда техникадалди
Райондин хуьруьн майишаттаъминарунин, яд гунин, гьадин товарар гьасилзавайбуру 24
силай хуьруьн майишатдин
426 млн. манат налогар ганва. И
продукция переработка ийийисуз планламишнавай 3780 гекдай чкаяр тахьунин месэлайтарда гатфарин техилар, 2930
р а са к ьа да р четин виле р
гектарда емишар, 360 гектарда
ацалтзава. Месела Тагьирхуьгьажибугъдаяр, 370 гектарда карруьн ва Магьарамдхуьруьн
туфар ва 80 гектарда халид саконсервияр гьазурдай заводри
лар цана.
к Iвал ахзавач. Ин вес тиция
2970 гектар чилелай 86 3I0
желб авунин кардиз районда
тонндив агакьна майваяр
кьетIен фикир гузва. Месела,
кIватIнава. Абурукай I0 360 тонн
алай йисуз Чепелрин хуьре
картуфар, 43 7I0 тонн емишар,
I40 гектар чилел «Сад» тIвар
2I84 тонн халияр, 4I 250 тонн
алай КФХ эцигзава. Фермералафар, яни 40275 тонн векьер
в ил ин мес эл а йр ив цIийиз
ва III5 тонн самар гьазурнава.
эгечIзавай жегьилриз куьмек
850 гектар чил гьалнава ва I50
яз, грантар гузва. Яшайишдин
гектарда зулун къацар цанва.
шартIар хъсанрунин мурад- Багъманчивилин хиле
далди кардик программадин
гьихьтин гьалар ава ?
рамкайра аваз, жегьил пеше- Алай йисан январдин вацкарриз ва жегьил хизанриз
ран делилрай малум тирвал, ку20I7-20I8- йисара государтунвай 57I3 гектар багълар ава
с твод и гузва й къуват я з
ва абурукай 4857 гектар емишар
5II8030 миллион манат ганва.
гъизвайбур я. 20I7- йисуз 46I гек- Ферудин Эдуардович,
тар багълар кутунай. 20I8- йисуз
ихьтин ачух суьгьбет авунай
пландик квай I50 гектардикай I20
квез чухсагъул.
гектарда багълар кутунва. Ида- Чухсагъул, мумкинвилерилай гъейри районда 2I53 гектар
кай менфят къачуна заз вири
уьзуьмлухар ава ва I832 гектар
районэгьлийриз алукьзавай
бегьер гузвайбур я. Районда 2
цIийи йис мубаракиз кIанзава,
КФХ, I ИП, ва ЛПХ уьзуьмар гьакъуй квехъ чандин мягькем
силунал машгъул я. 20I5 ва 20I8сагъвал ва уьмуьрдин хушбахйисара виш гектарда жегьил
тлувал хьурай!
уьзуьмлухар кутунва.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН
КОНСТИТУЦИЯ Российской
Федерации гарантирует каждому право на вознаграждение за
труд, без какой бы то ни было
дискриминации и запрещает
принудительный труд (статья 37
части 2 и 3).
Защита права работника на
своевременную и полную выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией,
количеством и качеством выполненной работы является приоритетным направление деятельности прокуратуры Магарамкентского района.
Проведенный прокуратурой
Магарамкентского района анализ состояния законности в сфере оплаты труда граждан на территории района показывает, что
уровень правовой грамотности
населения в последние годы
значительно повысился, но все
еще нередко встречаются случаи когда люди, по существу,
остаются один на один с произволом и беззаконием со стороны работодателей.
Приходится констатировать,
что, несмотря на принимаемые
нами меры, задолженность по
оплате труда заметно не сокращается, нарушения прав работающих при получении вознаграждения за труд по-прежнему
фиксируются.
В первую очередь это отражается на жизни социально уязвимых и малообеспеченных слоев населения.
В этих условиях органы прокуратуры, в рамках предоставленных полномочий, наиболее
оперативно и эффективно помогают гражданам отстаивать свои
законные права.
В этой связи разъясняем,
что любой житель района, может
обратиться в прокуратуру района с заявлением о защите его
нарушенного права на вознаграждение за труд.

Т. ЭМИРАЛИЕВ,
помощник прокурора
района, юрист 3 класса .
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ТАЪСИР АВУР
ГУЬРУЬШ
ЦIИЙИ ЙИС
мубаракрай,
гьуьрметлу аялар!

ЗИ ГЪВЕЧIИ ВАТАН
ГЬАР са инсандиз виридалайни багьа ва виридалайни мукьва чка ава. Им, гьелбетда, адан
гъвечIи Ватан я. Зазни ихьтин чка ава, амни зи
хайи хуьр Хожаяр я. Чи хуьр акьван екеди
туштIани, ана гуьрчег чкаяр тIимил авач. Хожаяр Самур вацIун къерехдал экIя хьанва. Пуд патахъай жуьреба-жуьре емишрин багъларин юкьва гьатнава. ТIебиатдикай рахайтIа, ам йисан
вири вахтара гуьрчег я. Амма чи хуьруьн виридалайни чIехи девлет, ана яшамиш жезвай гьуьрметлу, мергьяматлу инсанар я.
Гьар са касдиз вичин хайи хуьруьн тарих
чир хьун лазим я. Акьалтзавай несилдиз яшлу
ксари хуьруьн тарихдикай, хуьруьнвийрин баркаллу крарикай суьгьбетар авуртIа хъсан я.
Зи хуьр акьван чIехи туш, амма Хожайрин
хуьр заз виридалайни багьа я. Зи эрзиман мурад я, хайи хуьр виридалайни гуьрчег, аваданлуди
хьун. Гьелбетда, чнани, акьалтзавай несилди и мурад кьилиз акъудун патал гзаф зегьмет чIугуна
кIанда.
МУСТАФАЕВА Динара,
Хожакъазмайрин СОШ-дин 8- классдин ученица.

ГАТУН каникулар хьайила
зун чIехи бубади вич дидедиз
хайи дагъдин хуьруьз тухвана .
Кьакьан дагъда авай и хуьр са
вахтунда арандиз куьчарнай.
Гила ина са кIвал ава, гьамни бубади вичиз ватандиз хтайла ял ядай чка хьурай лагьана
эциг хъувунвай. Гатун вахтунда
цуьквери безетмишнавай и дагълар акур инсан гьейран хьана
амукьда. Хуьруьн мулкарилай,
бубайрин уьруьшрилай сейр
авурдалай кьулухъ чун кIвализ
хтана, фу тIуьна.
Йиф хьайила чун ксуз гьазур
хьана, ахварал фидалди за бубадивай и хуьруькай са хъсан ихтилатат авун тIалабна. Яб це чан
хтул- лагьана ада.
Дегь заманада и хуьруьз са
гьинай ятIани кьве кас атана

6

ЧИ ШКОЛАДА гзаф кружокар кардик ква. Абурукай сад «Жегьил краевед» я. Марият Кухмазовнадин регьбервилик кваз чна гьар жуьре ахтармишунар кьиле тухузва, хуьруьн тарихдикай, машгьур
хуьруьнвийрикай макъалаяр кхьизва, жуьреба-жуьре гуьруьшар тешкилзава.
Заз и мукьвара чна тухвай гуьруьшдикай
ихтилат ийиз кIанзава. Чи мугьман малим, зегьметдин ветеран Алиев Мирземегьамед Алиевич
тир. Мирземегьамед Алиевича чаз гзаф дерин
мана авай суьгьбетар авуна, чи суалриз жавабар
гана. Иллаки чи чирвилер вини куьгьне Хожакент
хуьруькай деринбур хьана. Малимди чаз куьгьне
хуьруьн тарихдикай, анин тIебиатдикай, инсанриз
хьайи четинвилерикай суьгьбетна.
Гьелбетда, малимди чаз тербиядикайни гзаф
ихтилатар авуна. ЧIуру крариз рехъ тагуниз,
гьуьрметлудаказ яшамиш хьуниз, чирвилер къачуниз эвер гана.
И гуьруьшди заз еке таъсир авуна. Ихьтин
гуьруьшар гзаф хьайитIа, заз чиз, лап хъсан я.
ЯГЬЯЕВА Суьрет,
Хожакъазмайрин СОШ-дин 8- классдин ученица.

ацукьна, кьуьзуь касни аял гада.
Халкьди абуруз куьмекдалди са
кьезил кIвал эцигна, жемятдик кьабулна. Кьуьзуьдан тIвар Асум тир
гададинни Таргаб . Сад кьуьзуь,

РАКЪИНИН
ГАДА
муькуьдни аял тирвиляй, абурувай
кIвалах жезвачир, инсанри гайи
ризкьидалди яшамиш жезвай. Таргаб пара акьуллу аял тир, халкьди
адаз рикIин сидкьидай гьуьрметни ийидай. И гада аламатдин аял
тир, амма и кардикай Асум бубадилай гъейри гьич садазни чидачир. Инсанри и гададин буба вуж

я, ам гьина ава лугьуз хабарар
кьурла, кьуьзуьда ам Ракъинин
гада я лугьудай. А вахтара Ислам дин авайди тушир, инсанри
гъуцариз икрамдай, чIехида лагьай гафунин чIалахъ жедай.
Куьн чIалахъ туштIа- лугьудай
Асум бубади- са вахт къведа,
квез анжах Таргабакай куьмек
жеда, ада куьн еке ажалдикай
хкудда. ГьакI хьунни авуна.
Са хъуьтIуьз хуьре мусибат
жив къвана, кIвалер муркIади
кьуна, инсанар аяздин есирда
гьатна, гьайванар гишила
рекьиз башламишна.
Гила ви вахт атанва Таргаб,
алад инсанриз куьмек це-лагьана Асума, гада хуьруьн майдандал ракъурна, вич секиндиз
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РАКЪИНИН
ГАДА
6
ксана. Ракъинин гада живедин
винелай рекьяй хьиз фена хуьруьн юкьван майдандал акъвазна,
гъилер цавуз хкажна вичин бубади Ракъиниз минетна, инсанриз
куьмек це лагьана.
Са арадилай цавари ванер
авуна, цифер къакъатна, Рагъ атана. Живер цIрана, ятариз элкъвена хуьруьн кIанелай физвай кIамуз
авахьна. Хуьр живедин есирдай
акъатна,хвешивиляй пуд юкъуз
зуьрне-далдам яна. Таргабаз къизилдин пурар алай лацу балкIан
гьазурна , са гьафтедин къене
цIийи кIвалер эцигун хиве кьуна,
уьмуьрлух тIуьн-хъун гуда лагьана.
-Эй инсанар -лагьана Асум бубади- куьн пара сагърай авур теклифрай, амма куьне гьич садрани
рикIелай алудмир ам нин гада
ятIа, ракъиниз икрам ая, хъсан
амалралди яшамиш хьухь, зегьмет
чIугу, чаз акуна, куьн хъсан инсанар тирди, гьакI хьайила квез вахтунда куьмек агакьна. Пис инсанриз чна куьмек гузвайди туш. Куьн
сагърай.
Са гьафтедилай и кьуьзуь касни аял-гада хуьряй хъфена. Абур
гьинихъ хъфенатIа гьич садазни
акунни авунач ва чинни ийидач.
Ихьтин риваят.
-Бес гьакI хьайила Баграт-хтул-лагьана бубади, инсанар хъсанбур хьана кIанда, абуруз вири патарихъай куьмекар жеда. Инсан
вагьши хьайитIа адан уьмуьр куьруьди жеда.
Бубадин ихтилатди таъсир
авур зун ширин ахварал фена. Пакад юкъуз за бубадиз хъсан кIелда,
чIуру кIвалахар мад хъийидач,
диде- бубадин чIалаз килигда лагьана хиве кьуна, ва закай зурба
спортсменни жез кIанзавайдакай
ихтилат авуна. -Аферин-лагьанай
бубади заз .
ВАГИДОВ Баграт,
Къуюстанрин СОШ-дин
3- классдин ученик.

Баркаллу
кеспидин иеси

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН М.Гьажиеван тIварунихъ галай юкьван
школада тариф авуниз лайихлу
малимар гзаф ава. Къенин зи ихтилат 9 лагьай классдин руководитель, инглис чIалан малим Гамидова Таира Темирхановнадикай я. Заз са шумуд касдивай Таира малимдикай хуш келимаяр
ван хьана. Садбуру ам хъсан, къени инсан, муькуьбуру къайгъудар
диде, вафалу юлдаш, бязибуру
камаллу малим я лугьуз тарифарзавай. Таира малим чаз виридаз
чидай рагьметлу Темирхан халудин ва Дилара малимдин руш я.
ГъвечIи чIавалай Таирадин мурад
малимвал авун тир .
I997- йисуз лап хъсан къиметрал школа куьтягьай руш ДГПУдин къеце патан чIаларин факультетдик экечIна.
2002- йисуз анаг еке агалкьунралди акьалтIарна. Институт
акьалтIарай жегьил руш инглис
чIалан малим яз гьа и школадиз
хтана. Пешедал рикI алай жегьил
малим кIвалахдин вири сирерай
кьил акъудиз, ачух тарсар тухуз
,докладар кIелиз, классдилай къецяй гьар жуьре мярекатар тухуз
ада аялрин фикир инглис чIалал
желбна. Сифте йикъалай башламишна ада вичин предмет аялриз
кIанариз алахъна. ЧIехи жезвай
несилдиз тарсар гунин куьгьне

къайдаяр мадни хъсанариз,
алай аямдин мумкинвилерикай
менфят къачуз вичин кIвалах
вилик ракъуриз алахънава. Декабрдин сифте кьилерай хьайи
«Йисан малим» конкурсда муниципальный этапда вичин
предметдай хъсан чирвилер
къалурай Таира малимди садлагьай чка кьуна ва дипломдинни пулдин премиядин сагьибни
хьана. Таира I- категориядин
малимни я. КIвалахдивай азад
вахтунда зун аялриз генани дерин чирвилер гун патал инглис
чIалан жуьреба-жуьре куьмекчи
разработкаяр кIелунал машгъул
я:- лагьана малимди. Адаз вичин гъилик кIелзавай аялар гьар
са аял хайи велед кьван багьа
я. Гьавиляй аялризни Гамидова
Таира Темирхановна хайи диде
кьван кIанзава. Таира малим
хъсан пешекар хьиз, играми дидени я. Ада вичин уьмуьрдин
юлдаш Гамидов Мурад Январовичахъ галаз цуьк хьтин руш ва
хва тербияламишзава.
Гьуьрметлу Таира Темирхановна вун хьтин жегьил пешекарар амайбур патал халис чешне я. Ваз алукьнавай ЦIийи йис
мубаракрай. Ваз ви кIвалахда
мадни еке агалкьунар хьун чи
мурад я.
ЖАННА.
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ЧИ НЕСИЛРИЗ ЧЕШНЕ
ШУКУР хьурай Аллагьдиз, чахъ, лезгийрихъ,
алатай девирра акьалтIай
гьунарар къалурай, вири
дуьньядиз машгьур хьайи,
тарихдин чинра садрани
квахь тийидай гел тунвай
кьегьал рухваярни рушар
гзаф ава.
Бубайрин крар рухвайри
давамарда лугьудайвал, чи
халкьдин милли дамах яз
гьисабзавайбурун крар къенин юкъуз акьалтзавай несилри чешнелудаказ давамарзава. Лезги хуьрера бажарагълу рухваярни рушар гзаф
ава. Абуру бубайрин ирс хуьзва, акьалтзавай несилди бубайрин крарни чешнедалди
кьилиз акъуддайдахъ чун
инанмиш я.
Заз инал чпикай ихтилат
ийиз кIанзавай инсанар Магьерамдхуьруьн райондин

Ярагъкъазмайрин хуьре яшамиш жезвай, чи баркаллу, уьтквем лезги бикеяр, Аллагьдин
имамдин рекье
михьи
рикIелди къуллугъзавай, Ибрагьимова Эмина, Къурбанова
Яхши ва Рагьимханова Суьлгьижат халаяр я. И бикейри
чпин хизанрин ва Ярагъкъазмайрин жемятдин куьмекдалди Вини Ярагърин хуьре авай
куьгьне мискIин къайдадик
кутун
хъувунва. Куьгьне
чкIанвай мискIиндин чкадал
цIийи имарат хкаж хъувунва.
Им Аллагьдин патай сувабар
я. Эмина халади, Яхши халади
ва а Суьлгьуьжат халади сив
хуьнин суварин вилик чпиз
къазанмишнавай. Къуй Аллагьди чпиз мадни зурба къуватар гурай ва аламай куьлуьшуьлуь кIвалахар хъийидай
сагъвални хьурай ва халкьдин
патай куьмекни.

Куь рикIера шадвал
хьурай,
Квехъ уьмуьрда
садвал хьурай,
Жемят патай къимет
хьурай,
Хуьруьн къене
гьуьрмет хьурай!
И
мукьвара гьа
и
мискIиндин
дараматда
Ярагъ
Мегьамедан
тIварунихъ вири Дагъустан
республикадай мугьманар
кIватI хьана, зурба Мевлид
кьиле фена. Къуй мевлидда
иштирак авур вири стхайрин ва вахарин садакьаяр
Аллагьди вичи кьабулрай,
къуй вирибурун рикIера
авай мурадар кьилиз акъатрай.
Магьият
ЖАРУЛЛАЕВА,
Ярагъкъазмайрин
юкьван школадин
малим.

ЗИ ХАЙИ ХУЬР
Зи хайи хуьр багьа я заз
виридалай,
Зи диде хьиз, ам зи рикIиз
лап хуш я.
Хайи дагълар, дуьз дугунар
цуьк алай,
Билбилрин сес, михьи гьава
заз хуш я.
За шиир кхьизва :
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тIвар паталди ваъЖувалай аманат затI
тун паталди.
За шиир кхьизва: жуван
дерди-гьал
Акьалтзавай несилдиз
лугьун паталди.
За шиир кхьизва : жуван
хайи чиликай,

Къайгъуда а чилин чун
хьун паталди.
За шиир кхьизва:
Хожайрикай,
Виридаз чи хуьруьн тIвар
истеклу хьун паталди .
ИСАБЕКОВА Динара,
Хожакъазмайрин СОШ-дин
7-классдин ученица.
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