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МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

ТIАЛ АЛАЙ МЕСЭЛАДАЛ АКЪВАЗНА

АДЕТ ХЬАНВАЙВАЛ, гьар
ислен юкъуз МР-дин Администрацияда тухузвай совещанийрал яргъал вегьез тежедай, тади серенжемар кьабулна кIанзавай, тIал алай
месэлайриз тамашзава. 17апрелдиз «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин Администрациядин кьил Фарид Загьидинович Агьмедова кьиле тухвай
совещаниедал майишатар ва
агьалияр дигидай целди таъминарзавай гьалдин ва кьабулзавай
с еренж емрин
гьакъиндай месэладиз тамашна. И месэладин гьакъиндай «Хуьруьн майишатдин
отдел» МКУ-дин начальник
Къ. Букарован информациядихъ яд акална ва ам гегьеншдиз гьална.
Дугъриданни, дигидай цин
патахъай месэла сифте яз
къарагъарзавайди туш. И месэладин гьакъиндай чпин на-

разивал ийизвай инсанар пара
ава, абурулай газетдиз чарарни къвезва. Гатфарин чуьлдин
кIвалахрин къизгъин вахтунда
къубуйра датIана бес кьадар
яд тахьуни майишатрин сагьибрин ва агьалийрин наразивал арадал къвезва.
Къ. Букарован информациядай малум хьайивал, целди
таъминариз тахьунин кьилин
себеб райондин церин майишатди вичин кIвалах тавунин
нетижа я. Эгер и кар давам
хьайитIа, шаз зулуз ва цIи гатфарихъай кутунвай жегьил
багълар ва уьзуьмлухар яд тахьана кьурунин къурхуллувал
ава. Себеб, райондин церин
майиш атди ж уьреба- ж уьре
багьнайралди къанавра яд тун
тавун я.
Райадминистрациядин кьилин сад лагьай заместитель
Гьабибуллагь Мурадалиева
баян гайивал, дигидай цикай
кьитвал с адрани жезвайди

туш. Чна Самур вацIай къачузвай цин кьадар цик квай
чилерин кьадардив гекъигайла яд артухни жезва.
Гьалай месэладин нетижаяр кьур МР-дин Администрациядин кьил Фарид Агьмедова «Хуьруьн майишатдин отдел» МКУ-дин начальник Къ. Букароваз вилик хциз
акъвазнавай и месэла кьведпуд йикъан къене гьялунин
буйругъ гана.
Совещаниедал гьакI ЦРБдин кьилин духтур Гь. Беглерован, образованиедин Управлениедин начальникдин
заместитель Л. Муртузаеван,
МВД-дин РД-да авай Магьарамдхуьруьн райондин ОВДдин начальникдин заместитель Г. Эфендиеван ва масабурун докладрихъ яб акална.
Гьалай месэлайрай талукь къарарни кьабулна.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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КУЛЬТУРАДИН МАКАНРА

БАГЬА МУГЬМАНАР

АЛАТАЙ гьафтеда СтIал Сулейманан тIварунихъ галай музыкадинни драммадин театрдин артистар Магьарамдхуьруьз мугьман хьана. Къунши районризни
мугьман хьанвай театрдин коллективди Россиядин халкьарин

адетдин культурадин центрда чи
районэгьлийриз «Квасади мехъерик теклифзава» тамаша-концерт
къалурна.
Тамаша-концертдиз райондин
руководство, идарайрин, общественный организацийрин ва

СМИ- дин работникар, малимар ва
театрдал рикI алай юлдашар атанвай. Тамаша сегьнедиз атай квасади вичин мехъерик теклифунилай башламиш хьана. Театрдин
артистри чи лезги халкьдин виликан девиррин адетрикай, яшайишдикай са жерге сегьнеяр къалурна ва манияр лагьана.
Театрдин артистрихъ галаз
кьуьлер ийидайбурун ансамблни
атанвай. Кьуьлерин ансамблди
авур Дагъустандин ва Къавкъаздин халкьарин кьуьлер, гьевескар
артистри тамамарай нумраяр тамашачийри гурлу капар ягъуналди къаршиламишна.
РФ-дин лайихлу артист Абдул
Гьабибов, РД-дин халкьдин артист
Ибрамхалил Рамазанов, РД-дин
лайихлу артистар тир Фаризат
Зейналова, Эльмира Къараханова, Зерифа Къухмазова, Руслан
Пирвердиев, Агъахан Агъаханов
сегьнедал экъечIун, чи халкьдин
рикI алай манияр тамамарун тамашачияр патал гуьзет тавур
савкьват хьана.
Эхирдай лезгийрин муздрамтеатрдин директор Динара Эминовади, генеральный директор Нариман Буржалиева ва кьилин режиссер Мирзабек Мирзабекова райондин руководстводиз ва халкьдиз,
чеб хушвилелди кьабулунай ва
къуват гунай чухсагъул малумарна.
А. АЙДЕМИРОВА.

ЖЕГЬИЛРИН
ФЕСТИВАЛЬ
18 – АПРЕЛДИЗ Россиядин халкьарин
адетдин культурадин центрда жегьилрин
манийрин фестиваль кьиле фена.
Фестивалда Дагъустан республикадин
районрай, Дербент шегьердай манидарар
атанвай.
И шад мярекат сифте гаф рахуналди
республикадин яратмишунрин к1валин отделдин начальник Минажат Мугадовади
ачухна.
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
администрациядин кьил Фарид Агьмедован тапшуругъдалди фестивалдин гьар са
иштиракчидиз къиметлу савкьватар
багъишна.
Са шакни алачиз фестивалда иштирак
авур манидарри чеб гьам сесинай, гьам
бажарагъдай еке устадар тирди субутна.
ЖАННА.
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ХАТАЛУ
АДЕТ ТИРВАЛ,
гьар йисуз цIаяр
кьунин хаталувал
артух
жезва.
ХъуьтIуькай хкатнавай салар, багълар,
къурухрин уьруьшар кьурай векьикай, зир-зибилдикай михьиз цIаяр
язава. Тамарин
къерехрив къурухар гвай ксарин мукъаятсузвилин нетижада шумудни са сеферда тамари цIаяр кьур дуьшуьшар малум я. Ихьтин цIаяр
кьунар
мукьвал-мукьвал
Ярагърин, Цlелегуьнрин, Магьарамдхуьруьн, Къуйсунрин ва
Гилийрин тамара дуьшуьш
жезва. ТIебиатдал фейи инсанри цIаяр хъийизва, цIай туьхуьр
тавунвай пIапIрусрин кьатIар
гадарзава. ЦIаяр хаталу чкайрал авуни, абур тамамвилелди
хкадар тавуни, са гафуналди
чи мукъаятсузвили еке зиянар
арадал гъизва. Тамун патарив
гвай хуьрерин агьалияр, абурун кIвалер хаталувилик акатзава.
Гьар йисуз Магьарамдхуьруьн лесничестводи са шумуд
гектар чилел гьар жуьре жинсерин къелемар цаз тамар
цIийи хъийизва. ИкI алатай хемис юкъуз Къуйсунрин кьилихъ
галай 39- кварталда I500 –
2000- дав агакьна пипин къелемар цанва. Ярагъкъазмайрин пограничный зонадин кьилихъ галай 5 гектар чилел кIеви
жинсинин тарарин къелемар
кутуна. Гьар зулухъай абур тумар цилер кIватIиз Махачкъаладин лабораториядиз рекье
твазва ва гьана рази жедай
жаваб хтайла абур цазва. И
карди артух харжияр галачиз
жуван зегьметдалди къелемар
битмишардай мумкинвал гузва.
Магьарамдхуьруьн лесничестводи кьуд райондин тамарал гуьзчивал тухузва ва абу-

ВАХТ

рухъ гелкъвезва. ИкI алай йисуз,
Ахцегьиз мегъуьн, пипин, ясендин I200 къелем рекье тунва.
Лесничестводин гьар са работникдихъ гуьзчивал тухузвай участокар ава. Абур мукьвал-мукьвал физ патрул ийиз хквезва.
Участокда цIай кьур дуьшуьшда
гьасятда райондин лесничестводиз хабар агакьарзава. Лесничестводихъ яд авай машин ва
цIай хкадарун герек тир вири
алатар ва тадаракар ава. Чна
гьар йисуз хуьрерин администрацийрин кьилерихъ галаз договорар кутIунзава. Абур галаз
сигъ алакъаяр хуьз алахъзава.
ЦIаяр кьур дуьшуьшра чаз гьабуру, хуьрерин агьалийри куьмекар гузва. Чи къуват агакь тийизвайла чна республикада авай
пожарный центрдай куьмекдиз
эверзава. ГьакIни обшественный противопожарный бригадаярни кардик ква.
М ад сеф ерда чах ъ с а
тIалабун ава. Гьаваяр чими
х ьуникди,
х ъ ач,
цири
кIватIдайдини, ял ядайдини
гзаф жезва – им адет я. ЦIай
кутунвай зир – зибил кана
алахьдалди гуьзчивал авун,
хъувунвай цIай герек амачирла тамамвилелди туьхуьрун,
цIай квай пIапIрусар гадар тавун инсанривай тIалабзавай
истемишунар я. ТIалабда цIай
кьуна акур дуьшуьшра тади
гьалда агъадихъ гузвай нумрадиз зенг авун хабар гун; 8928878- 25-24.
Магьарамдхуьруьн
лесничество руководство.

РФ – дин здравоохранениедин Министерстводин 2013- йисуз
кьабулнавай 151- нумрадин Приказдал асаслу яз, «Виридалай
хъсан духтур 2017»
конкурс кьиле фена.
Кьве этапда кьиле фейи
конкурсда пешекарриз
21 номинациядай къимет гана.
Дагъустан республикада кьиле фейи конкурсдин нетижада Ма-

гьарамдхуьруьн ЦРБдин кьилин духтур Беглеров Гьажибала Гьажиевич «Медицинский
организациядин виридалай хъсан руководитель» номинациядай
гъалиб хьана.
Чаз, куьн Гиппократан кьинез вафалу яз
амукьна ва квехъ чандин мягькем сагъвал,
к1валахда агалкьунар,
хизанда хушбахтлувал
хьана к1анзава!
ТЕБРИКЗАВАЙДИ
КУЬ ГЬУЬРМЕТ ХУЬЗВАЙ
МАГЬАРАМДХУЬРУЬН
ЦРБ-ДИН КОЛЛЕКТИВ.
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ТIВАРАР КЬАЗ
СА-САД РИКIЕЛ ХКИН
ДУЬНЬЯДИН тарихда гьатай Ватандин ЧIехи дяве виридалайни заланди, пашманди хьана. Ада гьар са хизандиз анжах гъамни хажалат гъана. Хайи чилин паквал патал виш
агъзурралди дагъустанвийри гьа жергедай яз чи районэгьлийрини дяведин фронтда иштиракна. Гзафбуруз къариблухра сурар кьисмет хьана, хейлинбур гел галачиз квахьна. Женгера телеф хьайибурун тIварар рикIел хуьдай ктабда гьатнава.
Алай йисуз Ватандин ЧIехи дяведа Гъалибвал къазанмишайдалай инихъ 72 йис тамам жезва. Ша чна, дяведа телеф
хьайи чи районэгьлияр, абур рикIелай алуд тавунин лишан
яз, са-сад тIварар кьаз рикIел хкин.
АБАЕВ Шула, Хакияр, жергедин аскер, 1941- йисан 15июлдиз Мурманск шегьердин
патав телеф хьана.
АБАСОВ Абас, Хужакъазмаяр, жергедин аскер, телеф
хьана.
АБАСОВ Гьабибуллагь,
Магьарамдхуьр, жергедин аскер, 1941- йисан августдиз гел
галачиз квахьна.
АБАСОВ Сефер, Азадогъли, жергедин аскер, 1942- йисан июндиз гел галачиз квахьна.
АБДУЛЛАЕВ Абдула, Магьарамдхуьр, жергедин аскер,
1943- йисан 4- мартдиз телеф
хьана, Краснодарский крайдин
Черноерковская станциядин
патав кучудна.
АБДУЛЛАЕВ Абдула, Магьарамдхуьр, жергедин аскер,
1942- йисан ноябрдиз гел галачиз квахьна.
АБДУЛЛАЕВ Абдула, Магьарамдхуьр, сержант, 1944- йисан 28 февралдиз телеф хьана, Полесская областдин Тайманова хуьре кучуднава.
АБДУЛЛАЕВ Азиз, Къуйуьстан, жергедин аскер, 1942йисуз гел галачиз квахьна.
АБДУЛЛАЕВ
Агьмед,
Къуйуьстан, жергедин аскер,
1942- йисан 20- январдиз гел
галачиз квахьна.
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АБДУЛЛАЕВ Агьмед, Хакикент, жергедин аскер, 1942- йисан сентябрдиз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛЛАЕВ Батал, Берекхуьр, жергедин аскер, 1944- йисан 14- июлдиз телеф хьана.
АБЕЙДУЛЛАЕВ Исмаил, Хуьрель, жергедин аскер, 1941- йисан октябрдиз гел галачиз квахьна.
АБДУЛЛАЕВ Кельбала, Азадогъли, жергедин аскер, 1942йисан июндиз гел галачиз квахьна.
АБДУЛЛАЕВ Мехти, Билбилкъазмаяр, жергедин аскер, 1942йисан 23- мартдиз Крымда гел
галачиз квахьна.
АБДУЛЛАЕВ Низамудин,
Къуйуьстан, жергедин аскер,
1942- йисан 2- мартдиз Севастопольда гел галачиз квахьна.
АБДУЛЛАЕВ Фетягь, Хуьрель, жергедин аскер, 1942- йисан 25- июндиз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛАЗИЗОВ Буньям, Гарагърин хуьр, жергедин аскер,
гел галачиз квахьна.
АБДУЛАЗИЗОВ Гьажиагьмед, Филерин хуьр, жергедин
аскер, 1942- йисуз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛАЗИЗОВ Ильяс, Киркарин хуьр, жергедин аскер,
1941- йисуз гел галачиз квахьна.

АБДУЛАКИРОВ Атлухан, Гилийрин хуьр, жергедин аскер,
1943- йисан 9- сентябрдиз телеф хьана, Смоленский областдин Шотьково хуьре кучуднава.
АБДУЛАЛИМОВ Магьмуд,
Билбилкъазмаяр, жергедин аскер, 1942- йисуз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛГАЛИЕВ Аюбхан,
Уружбайрин хуьр, жергедин аскер, 1943- йисан 28- августдиз
телеф хьана, Смоленский областдин Починки хуьре кучуднава.
АБДУЛГЬАМИДОВ Къадир,
Къансавхуьр, жергедин аскер,
1943- йисуз гел галачиз квахьна.
А Б Д У Л Г Ъ А Н И Е В
АбдулмутIалиб, Киркарин хуьр,
жергедин аскер, 1942- йисуз гел
галачиз квахьна.
АБДУЛКЪАДИРОВ Муьгьуьдин, Хужакъазмаяр, жергедин
аскер, 1942- йисуз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛКЪАДИРОВ Абдулкерим, Хакияр, жергедин аскер,
1942- йисуз гел галачиз квахьна.
АБДУЛКЪАДИРОВ Адаят,
Ярагъкъазмаяр, жергедин аскер, 1943- йисуз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛКЪАДИРОВ Гьасанбег, Гилийрин хуьр, жергедин
аскер, 1943- йисан 24- ноябрдиз
телеф хьана, Крымда Колонка
поселокда кучуднава.
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АБДУЛКЪАДИРОВ Магьамед (Мутдин), Чах-чах къазмаяр,
жергедин аскер, 1944- йисан 23августдиз госпиталда залан хирерикди рагьметидз фена, Литвада Бердекшис хуьре кучуднава.
АБДУЛКЪАДИРОВ Идаят,
Хужакъазмаяр, жергедин аскер,
телеф хьана.
АБДУЛКЪАФАРОВ Абдуллагь, Гилийрин хуьр, жергедин
аскер, гел галачиз квахьна.
АБДУЛКЪАФАРОВ Атлухан,
Гилийрин хуьр, жергедин аскер,
гел галачиз квахьна.
АБДУЛКЪАФАРОВ Асанбек,
Гилийрин хуьр, жергедин аскер,
гел галачиз квахьна.
АБДУЛКЕРИМОВ Абдул, Макьарин къазмаяр, жергедин аскер, 1942- йисан февралдиз гел
галачиз квахьна.
АБДУЛМАДЖИДОВ Абукар,
Хакияр, жергедин аскер, 1943йисан 5- сентябрдиз телеф хьана. Смоленский областдин Передельники хуьре кучуднава.
АБДУЛМАМЕДОВ Шихвагьид, Къуйуьстан, жергедин аскер,
1943- йисуз гел галачиз квахьна.
АБДУЛМАНАФОВ Агъамирзе, Ярагъкъазмаяр, жергедин
аскер, 1942- йисуз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛМЕЖИДОВ Мавлюдин, Тагьирхуьруьн къазмаяр,
жергедин аскер, 1942- йисуз гел
галачиз квахьна.
АБДУЛМУТIАЛИБОВ Абушериф, Гарагърин хуьр, жергедин
аскер, 1942- йисуз гел галачиз
квахьна.
АБДУЛСАМЕДОВ Абдулвагьид, Ярагъкъазмаяр, жергедин
аскер, 1942- йисан 12 июндиз
телеф хьана.
АБДУЛСАМЕДОВ Магьамедмирзе, Ярагъкъазмаяр, жергедин аскер, телеф хьана.
АБДУЛСАМЕДОВ Магьамедрасул, Ярагъкъазмаяр, жергедин аскер, гел галачиз квахьна.
(АБДУЛ)ФАТАХОВ Исабала,
Муьгъверган, жергедин аскер,
гел галачиз квахьна.

АБДУЛФАТАХОВ Низамудин,
Чах-чах къазмаяр, жергедин аскер, 1943- йисан февралдиз гел
галачиз квахьна.
АБДУЛХАЛИКЬОВ Абдулавагьаб, Ярагъкъазмаяр, жергедин
аскер, 1941- йисан августдиз гел
галачиз квахьна.
АБДУЛХАЛИКЬОВ Магьамедкерим, Хакияр, жергедин аскер, 1942- йисан июлдиз гел галачиз квахьна.
АБДУРАГЬИМОВ Абдулгьуьсейн, Филерин хуьр, жергедин
аскер, гел галачиз квахьна.
АБДУРАГЬИМОВ Абдуллагь,
Ярагъкъазмаяр, жергедин аскер,
гел галачиз квахьна.
АБДУРАГЬИМОВ Абдурагьим, Тагьирхуьруьн къазмаяр,
жергедин аскер, 1944- йисан 24майдиз телеф хьана, Молдавияда Талмазы хуьре кучуднава.
АБДУРАГЬИМОВ Абусалам,
Филерин хуьр, жергедин аскер,
гел галачиз квахьна.
АБДУРАГЬИМОВ Зейналабидин, Филерин хуьр, жергедин
аскер, гел галачиз квахьна.
АБДУРАГЬИМОВ Пирмурад,
Къансаврин хуьр, жергедин аскер, 1942- йисан июлдиз гел галачиз квахьна.
АБДУРАГЬИМОВ Сейфулагь, Тагьирхуьруьн къазмаяр,
жергедин аскер, гел галачиз
квахьна.
АБДУРАЗАКЬОВ Абдуриза,
Чах-чах къазмаяр, жергедин аскер,1944- йисан январдиз гел
галачиз квахьна.
АБДУРАГЬМАНОВ Гьамза,
Муьгъверганрин хуьр, жергедин
аскер, гел галачиз квахьна.
АБДУРАГЬМАНОВ Хамеет,
Вини-Ярагърин хуьр, жергедин
аскер, 1942- йисан 23- январдиз
Харьков патал кьиле фейи женгера телеф хьана.
АБДУРАГЬМАНОВ Хидирнаби, Оружбайрин хуьр, старший
лейтенант, 1945- йисан 23- февралдиз гел галачиз квахьна.
АБДУРАШИДОВ Абдулкерим, Къуйуьстан, жергедин аскер, гел галачиз квахьна.

АБДУРАШИДОВ Абдулмежид, Къуйуьстан, жергедин аскер, гел галачиз квахьна.
АБДУРАШИДОВ Баламирза, Тагьирхуьруьн къазмаяр,
жергедин аскер, 1994- йисан
27- апрелдиз телеф хьана.
АБДУРАШИДОВ Магьамедшафи, Вини-Ярагъар, жергедин аскер, гел галачиз квахьна.
АБДУСАМЕДОВ Шагьвалид, Къуйуьстан, жергедин аскер, 1941- йисан 17- июлдиз
телеф хьана, Житомирский
областдин Андреевичи хуьре
кучуднава.
АБДУСЕЛИМОВ Абдулкерим, Магьмудхуьр, жергедин
аскер, гел галачиз квахьна.
АБДУСЕЛИМОВ Абдулкерим, Хтункъазмаяр, жергедин
аскер, гел галачиз квахьна.
АБЕЙДУЛАЕВ Насреддин,
Чепелар, жергедин аскер,
1941- йисан октябрдиз гел галачиз квахьна.
АБИЛОВ Муса, Гъепцегьрин хуьр, жергедин аскер, гел
галачиз квахьна.
АБРАМОВ Закарья, Магьарамдхуьр, жергедин аскер,
1941- йисан июлдиз гел галачиз квахьна.
АБРАМО В Захар, Хужакъазмаяр, жергедин аскер,
1942- йисан июлдиз гел галачиз квахьна.
АБУКАРОВ Абдурагьим,
Макьарин къазмаяр, жергедин аскер, 1945- йисан февралдиз гел галачиз квахьна.
АБУКАРОВ Абукар, Макьарин къазмаяр, жергедин аскер, гел галачиз квахьна.
АБУКАРОВ Гьаживерди,
Макьарин къазмаяр, жергедин аскер, гел галачиз квахьна.
АБУМУСЛИМОВ Абумуслим, Гилияр, жергедин аскер,
1941- йисан сентябрдиз гел
галачиз квахьна.
(Кьатl къведай нумрада).
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Ражадуллагь САЛМАНОВ

ГЬАЛАЛ ЖЕДАЧ, ГЬАРАМДИН ШЕЙ
ГАТУН вахт тир. Хармандал техилар хкиз гьамбардиз
язавай. Йифен кьулариз машиндин ван атана. Хармандал къаравул Агьмеда тфенг
къачуна цавуз яна. Инихъанихъ килигна, ваъ, аквадай
кас, я машин авач. Вишришрин ванер къвезва. Ада мад
сеферда тфенг цавуз яна
кичIез-кичIез хармандалай
элкъвез хьана. Къачагъар
къуьлуьк чуьнуьх хьанвай.
Са арада къуьлуькай
хкечIна са къачагъди лагьана:
-Килиг, чан кIан ятIа вансес акъудмир. Им я вид туш,
я ви бубадинди. Идак чи пайни квайди я. Ваз кIан ятIа ви
кIвализни агакьарда.

Агьмед рази хьана. Ахпа
гъилевай тфенг агъуз авуна
абурухъ элкъвена лагьана:
-Куьне тухузватIа твах, куьн
масабуруз акуна хьайитIа зи
тIвар кьамир. Бес куьне къуьл
кве аваз тухузва?
-Ам ви буржи туш,- лагьана са къачагъди,- чи къайгъу
чна аквада.
Агьмеда кIвализ хъфидай
амалар авуна абуру къуьл кве
аваз тухузватIа ахтармишна.
Машин къуьляй ацIурайдалай
кьулухъ ада хтана лагьана:
-Гадаяр, им сад-кьве чувал
туш, бес икьван къуьл куьне
тухвайла пака заз вуч лугьуда,
я за вуч жаваб гуда?
-Яда, инай нин кьил акъатзавайди я, и гьамбарар ни ал-

КЬЕЛЕН ГЬУНАР Я
МАГЬАМЕДАХЪНИ Айисатахъ кьуд аял ава. Кьве рушни кьве гада. Айисата хизандиз нянин хуьрек гьазурзавай. Магьамеда вичин балайриз лагьана:
-Алад чан балаяр, хуьрек
гьазур жедалди вирида куьн
чин-гъил чуьхуьх, ахпа хтана
кьегьалар хьиз столдихъ
ацукь. Исятда куь вилик куь
дидеди хуьрекни гъида.
Айисата
къапара туна
вири хизандиз хуьрек гъида.
Магьамеда са-кьве тIур сиве
турвалди вичин папаз лагьана:
-Я кьей къари, вуна хуьрекдиз кьел вегьенвачни?
Алад фена кьел авай къаб
кьванни гъваш! Хуьрекдик са
тварни кьел квач.
-Кьел, лагьана гъвечIи
хва Мухтара,- кьел вучтинди
я?
-Кьел квачирла, чан хва,
хуьрекди са тIямни гудач.
-Ам вуч затI я, буба?
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-Кьел, чан хва, хархарар
хьтин куьлуь уькIуь шей я.
Кьеле хуьрекдал, фуал , салатдал тIям гъида, хъсан иштягь ачухарда.
Мухтара тIур къачуна са
тIур ацIай кьел бубадин къапуниз вегьеда.

Хизандик хъуьруьн акатна
«ха-ха» ягъиз хъуьрез хьана.
-На вуч авуна,чан хва,са
тIуруна авай кьел вегьена зи
хуьрекдикай уькIуь агъу авуна
хьи!
-Бес на лагьайди туширни
кьел квачир хуьрекди са
тIямни гудач! Зани ви хуьрекдал тIям гъана ман.
Магьамедан чин чIур хьана, амма вичин гъвечIи хва

цумзавайди я. Эгера вун чир
хьайитIа чна жаваб гуда.
И кардал Агьмед рази
хьанач. Я къачагъриз гьарай- эверни авунач. Къачагъар ягъалмиш хьайи
вахтунда фена машиндин
кьуд чархуникни михер кут уна. С а арадал кьван
фена, машин акъваз хьана. Агьмеда тадиз милицайриз хабар гана. Къачагъри
машиндал алай номерар
алудна Агьмедан патав хтана адаз гьелягьар язавай.
И арада къачагъар кьуна,
абур жазаламишна. Агьмедаз чухсагъул малумарна.

Мухтаран гуьгьуьл хаз кIан
хьанач. Айисата вичин итимдин вилик квай къаб вахчуна лагьана:
-Я ,чан итим, хуьрек амач,
ваз са салат авуна гъидани?
-Бес зун гишила акъваздани!- лагьана Магьамеда
хъел кваз вичин папаз. Арадай акьван вахт фенач. Айисата салат авуна гъана. Мухтара абурун фикирар вичел
желб авуна чинеба мад бубадин салатдиз са тIур кьел
вегьана.
-Яъ,- лагьана Магьамеда,къенин югъ им вучтин югъ
хьана. Хуьрек уькIуьди, салат
уькIуьди. Квез зун яд хъвадай
кьван кьена кIанзавани?
-Яд,- лагьана хъуьрезхъуьрез Мухтара,- зазни
кIанзава.
Фена са гичин ацIай яд
гъана столдал эцигна лагьана:
-Хъухъ, буба, хуьрек, салат вавай нез хьанач, яд
кьванни хъвана жуван руфун ацIура. Кьелен гьунар я.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Назначено наказание
ПРОКУРАТУРОЙ района
поддержано государственное
обвинение по уголовному делу
по обвинению граждан Азербайджанской Республики Мамедова Кенана Новруз оглы,
Азизова Халика Касым оглы,
Магарамова Бахруза Этибар
оглы в совершении преступления, предусмотренного частью
3 статьи 322 УК РФ (пересечение Государственной границы
Российской Федерации без
действительных документов
на право въезда в Российскую
Федерацию либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, совершенные
группой лиц по предварительному сговору).
Из материалов дела следует, что Мамедов К.Н. во исполнение преступного замысла,
совместно с Азизовым Х.К. и
Магарамовым Б.Э. 11.08.2016,
примерно в 01 час, преодолев
частично русло реки Самур,
пересекли государственную

границу
Азербайджанской
Республики и Российской Федерации в районе села Хорель Магарамкентского района. Однако
спустя несколько часов были задержаны пограничным нарядом
на территории Магарамкентского района.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, с
учётом активного способствования расследованию преступления, рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, приговором Магарамкентского районного суда от
17.04.2017 подсудимые признаны виновными по предъявленному обвинению, Мамедову К.Н.
назначено наказание в виде 2
(двух) лет лишения свободы в
ИК общего режима, Азизову Х.К.
и Магарамову Б.Э. назначено
наказание в виде одного года и
шести месяцев лишения свободы в ИК общего режима каждому.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
В СВЯЗИ с тем,что 90% малых предприятий района включены в каталог крупных предприятий из-за отсутствия их в
ЕРСМП (единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства), просим руководителей малых предприятий привести в соответствие свою идентификацию в налоговых органах, подав соответствующую заявку в ФНС о включении их в ЕРСМП. В органы статистики эти предприятия и организации должны представить письменное уведомление и прохождении процедуры включения в ЕРСМП.
Ко всем респондентам, отказывающимся представлять формы статотчетности в соответствии с новыми требованиями, и не
согласными подавать заявку в ФНС для включения в ЕРСМП и
представить соответствующее уведомление в адрес Дагестанстата, будут применяться с 0I.05.20I7 г. меры административного воздействия (ст. I3.I9 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Магарамкентский районный отдел статистики.

Эфесда авай
Артемидадин
Ибадатхана
АЛЛАГЬ дишегьлидин зурба и ибадатхана чи эрадал
къведалди 6-асирда эцигнай.
Артемисиондин машгьурвал
акьван чIехи тир хьи, Грециядин вири агьалийри чпин пулар гьана эцигиз хьана. Чи
эрадал къведалди 356-йисан
2I-июлдиз Герострата Артемидадин ибадатханадиз цIай
яна. Гуьгъуьнлай ибадатхана
гележегда Азия дяведалди
къачур Александр Македонский хайи юкъуз кана лугьуз риваят акъатна. 25 йисалай
Александр шегьердив агатайла адаз ибадатхана виликдай
авай гьайбатлувилелди хкажиз кIан хъхьана. КIвачел ахкьалдарунин кIвалахриз регьбервал гузвай архитектор
Дейнограта адан виликан акунар хвена, анжах дарамат гурарин кIарариз ухшар авай
мадни кьакьан бинедал хкажна.
Ибадатханади зурба майдан кьазвай – II0-55 м, имарат
кьве жергедалди элкъуьрна
кьунвай стунрин (абур I27
авай) кьакьанвални гьейбатлуди тир – I8 метрдихъ агакьнавай. Адан къав мармардин
сахсийралди кIевнавай. Имаратдин лайихлувилерикай сад
дибдай саки инсандин буйдихъ
агакьна нехиш атIанвай шикилралди безетмишнавай 36
сокун тир. Артемисиондин
шикилрин галереядихъни лап
чIехи машгьурвал авай. И пак
чкади римлянар атайлани
цуьк ахъагъиз хьана.
263-йисуз Малый Азиядиз
сухулмиш хьайи гатри ибадатхана тарашна, 39I-йисуз
Римдин империяда гзаф аллагьриз икрамун къадагъа
авун нубатдин ягъун кьун хьана.
Малум тирвал, гьеле мад
кьве асирда Артемидадиз
ибадат авун давам хьана. Анжах залзала хьайидалай кьулухъ и чка ичIи хьана.
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Мукаил АГЬМЕДОВ

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН РАЙОНДИЗ МАНИ
Хазина я бул суьрсетрин,
Дарман жедай виш уьзуьрдиз.

Ви хурудал элди чIугур,
Ипек рекьин гелер ама.
Пак накьварал бине кутур,
Магьараман рекьер ама.
Шагьдамар вацI виликай ви,
Баян ягъиз авахьзава.
Ашкъидин гьисс рикIик квай зи,
Туьнт лепейрик какахьзава.
Ви накьварик тежер битмиш,
Майва авач и аранда.
Къарасуйра жезва артмиш,
Гьикьван гъетер цин гьамгада.

Тикрар бенд
Чун вал ашукь рухваяр я,
ТIвар хкаждай архаяр я,
Гуьрчек хъийир стхаяр я,
Къуьн кутадай захаяр я.
Кагьрабаяр-ципицIрин кул,
Хъуьрезва:-Дад аку лугьуз.
Магьарам хуьр –Алпандин къул,
Алад вилик эквер тухуз
Тикрар бенд

Тикрар бенд
Чи кьисметар уртахай мулк,
Магьарамдхуьр-хайи диге
Багъманчийрал дамахай мулк,
Кьибледин вар я вун сифте.

Ярагъидин кIвал хьайи чил,
Бед душманриз цал хьайи чил.
Зарбачийрин сал хьайи чил,
Зи манидин чIал хьайи чил

Куьн къекъвемир мад женнетдихъ,
Женнет там я чи Самурдин.

Шагьдамар вацI-инал рахун,
Самур вацIукай физва.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Проводится полное обследование всего организма
на клеточном уровне всего за 1000 рублей.
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ:
--сердечно-сосудистой системы
-сахарного диабета
-почек, печени, легких
--бесмплодие, гинекологии, простатита
-онкологических заболеваний
-щитовидной железы
-боли в суставах, позвоночнике
-желука, ЖКТ, селезенки
-заболеваний дыхательной системы
-геморроя
-мочеполовой системы
-при низкорослости детей и др. заболеваний
Консультация специалиста БЕСПЛАТНО
Тел: 89197875300
Заболевание легче предупредить, чем лечить!

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Птицефабрика «Гюней» (Магарамкентский
район, с.Оружба) объявляет конкурс на должность производственный
рабочий убойного цеха.
График ненормированный, оплата сдельная
высокая (от 1000 рублей
в сутки и выше), оформле ни е п о ТК, оп лата
больничных, отпусков.
Дополнительно компенсируются транспортные
расходы, дотации на питание, спецодежда.
Требование: возраст
20-55 лет, крепкое физическое здоровье, выносливость, наличие медицинской книжки.
Обр.по номеру:
8-928-057-74-79
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