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Суварин  тебрик

  ГЬУЬРМЕТЛУ стхаяр ва вахар!
Мусурманрин календарда къалурнавай-

вал, 2018- йисан 21- августдиз, Ислам
динда виридалайни чlехи  ва важиблу
тир Къурбанд сувар кьиле тухуда.
Муниципальный райондин, адан адми-

нистрациядин ва кьилди жуван патай за
квез мусурманрин алукьнавай чlехи су-
вар - «Къурбанд сувар» рикlин   сид-
кьидай мубаракзава. Къуй куьне гудай
садакьаяр Аллагьди кьабулдайбур хьу-
рай. Амин!
                    Ф.З. АГЬМЕДОВ,

             «Магьарамдхуьруьн район»

        МР-дин Администрациядин кьил.

   ШАД
  ХАБАР
МАГЬАРАМДХУЬ РУЬН

М.Гьажиеван тIварунихъ галай
1- нумрадин юкьван школадин
ученик Бедирхан  Абдурагьи-
мов Вирироссиядин «От ГТО к
рекордам» конкурсдин
приздин сагьиб хьана. Бидир-
хан Абдурагьимова аялринни
жегьилрин видеофильмайрин
конкурсда  кьвед  лагьай  чка
кьуна .

«Макьсаддив агакьун»
тIвар  алай  фильм  ученикди
Магьарамдхуьруьн 1-  нумра-
дин школадин физкультурадин
малимар тир Жасмина Хали-
довадихъ  ва Рита  Бухсаева-
дихъ галаз гьазурна. И кьве ма-
лимни «ССиТ- 20I7»   (систе-
ма добровольной сертифика-
ции информационных  техно-
логий)  къизилдин сертификат-
рин сагьибар я. Абуру школа-
да кьиле тухузвай вири конкур-
сра агалкьунралди иштиракза-
ва. И малимар военный ва ва-
танпересвилин  «Зарница»
къугъунрин гъалибчи команда-
дин, спортдин акъажунрин  ва
хейлин маса конкурсрин при-
зрин сагьибар командадин ма-
лимар-тренерар я.

Жасмина  Халидовади  ва
Рита Бухсаевади аялар патал
чпин  вири чирвилер ва къува-
тар эцигзава. Гьавиляй абурун
тербиячийрихъ  гегьенш май-
данра агалкьунарни жезва.

                               ЖАННА.
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УЬМУЬР гзаф ажайиб шеъ
я.  Гьар  са  инсандихъ  вичин
уьмуьр,  кьисмет  ава.    Гьеле
аялзамаз етим хьайи, уьмуьр-
дин  гзаф  четинвилериз  таб
гайи, 4I йисан вахтунда гьар
жуьре    къуллугърал  зегьмет
чIугур  касдикай,  ада  кечир-
мишнавай  уьмуьрдин  рекьи-
кай рахун тавун чи патай еке
гъалатI жеда.

Къенин  зи  ихтилат  I937-
йисуз  лежбердин  хизанда
хьанвай  Абдуллатифов  Сул-
танмагьамед Абдуллатифови-
чакай я.

Аял вахтар залум дяведин
йисарал  ацалтна.  ЧIехибуру
дадмишай  уькIуь-цурудан
дадни  акуна.  Буба  Абдулла-
тиф    районда  авай  диплом
гвай сад лагьай агроном тир.
Ада  «Социализмдин  рехъ»
тIвар алай колхозда
кIвалахзавай.  I94I-  йисуз  ам
гуьгьуьллубурун жергеда аваз
дяведиз  фенай.  Гьайиф  хьи
адан  авай  са  хцивай  вичин
бубадин тавазивилерикай бе-
гьем  лезет  хкудиз  агакьнач.
I944-  йисан эхирда ам рагь-
метдиз  фейидан  гьакъиндай
хабар  атанай.  Буба  кьилелай
алатнавай хтул чIехи буба Ве-
лимагьамеда  вичин  лувук
чIехи  авунай.  I944  -йисалай
I950-  йисалди  гьар  юкъуз  са
килограмм  техилрин  кьилер
кIватI тавуртIа аялар мектеб-
диз ахъайдачир. АскIан пала-
садай техилар кIватIн а
ратIарал хкайдан гьакъиндай
справка  гудай.  Гьа  справка-
дин бинедаллаз аялар мектеб-
диз  ахъайдай.  Велимагьамед
буба  гьа йисара кьиблепатан
Дагъустандин  муфтий  тир.
Дяведин четин йисара Вели-
магьамед  бубади  хуьрериз
физ,  фронтовикриз  нивай
гьихьтин куьмекар гуз

  ЗЕГЬМЕТДИН КЪИМЕТ ЧИЗ

жезватIа кIватIзавай. Белиждин
станциядилай  фронтдиз  кьве
вагон шеъэр ракъурнай.

I945-  йисуз    Велимагьамед
бубадиз сифте  чухсагъул малу-
марна  ва  «За  ратный  труд»
кхьенвай  И.В.Сталинан  къул
алай урус чIалал таржума авун-
вай кьуръан багъишнай.  Вели-
магьамед бубадин  и багьа пиш-
кеш, адан эмедин рушан
уьмуьрдин  юлдаш  Гъалиб  Са-
дикъидин кIвале ава.

Залум  дяве  куьтягь  хьана.
Четинвилеризни  килиг  тавуна
Султанмагьамеда  кIелун  дава-
марна.  Школа  акьалтIарзавай
йисуз  Велимагьамед буба рагь-
метдиз фена. Гила вири везифа-
яр  Сефижат  дидедин  кIулаз
аватнавай.

I955-  йисуз  Магьарамдхуь-
руьн юкьван школа гуьгъуьнлай
Махачкъаладин эцигунрин тех-
никум  акьалтIарай  пешекар
хайи хуьре эцигзавай райболь-
ницадиз прораб  яз  рекье  туна.
Чирвилерихъ  ялзавай  жегьил
секиндиз акъвазнач. I963- йисуз
Ростовдин политехникум агал-
кьунралди акьалтIарна. Алакъ-
айрин  дагуправлениедин  къа-
рардалди  Султанмагьамед  Та-
басаран  райондин  алакъайрин
конторадин  начальиквиле  тай-

инарна.  Табасаран  районда
кIвалахдай йисара Москвадин
электротехнический институт
акьалтIарна «инженер-эконо-
мист» пешекарвални къачуна.
Вад  йисуз  С.Стальский  рай-
ондин алакъайрин отделдани
зегьмет чIугуна. Мамонтовка
ва Ленинград шегьерра пеше-
карвилин  дережа  хкажзавай
курсар акьалтIарна.

Винидихъ  тIварар  кьур
районрин  алакъайрин  отдел-
ра  кIвалахзавай  вахтунда
цIийи дараматар эцигна. I973-
йисалай  Магьарамдхуьруьн
советдин исполкомдин пред-
седателвиле  хкяна.    Магьа-
рамдхуьре  сбербанкдин  кьве
дарамат, агьалияр патал агал-
навай базардин дарамат (хсу-
си такьатралди) эцигна, Тагь-
ирхуьрел  цин  линия  кардик
кутуна,    агьалияр  патал  къа-
налдилай элячIдай кьве муьгъ
эцигна, Ярагъдал  сагъардай
гьамам,  медпунктунин  дара-
матар эцигна ва культурадин
КIвале тамамвилелди ремон-
тар  авуна.  Четин  пудкъанни
цIуд  лагьай  йисара хуьрерин
исполкомрин  вилик  хуьруьн
майишатдин хиле тамамарна
кIанзавай  планар  эцигнавай.
Малдарвилин,  багъманчиви-
лин  хилерай    республикада
кьвед  лагьай  чкадал  хьуниз
килигна  Магьарамдхуьруьн
советдиз  Верховный  Совет-
дин яру пайдахар, Дагъустан-
дин  министеррин  советдин
Гьуьрметдин грамотаяр, пул-
дин пишкешар ва улакь багъ-
ишнай.  Магьарамдхуьруьн,
Ярагъкъазмайрин  хуьрерин
куьчеяр  гравировка  авуна.
Магьарамдхуьряй вини Тагь-
ирхуьрел  физвай  рекьин  ви-
нел пад кIеви гравий вегьена
туькIуьрна. ЦIуд йисуз
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и  къуллугъдал зегьмет чIугур
Султанмагьамед Абдуллатифо-
вич  Магьарамдхуьруьн  сбер-
банкдин управляющий яз
кIвалахал хъфена. I997- йисуз
банк  агал  хьун  себеб  яз  Сул-
танмагьамед халу лайихлу пен-
сиядиз экъечIна.

Уьмуьрдин, зегьметдин ре-
кье ихьтин агалкьунар къазан-
мишиз  Султанмагьамед  халу-
диз вичи регьбервал гайи кол-
лективрин  лайихлувални  хьа-
на. Идалай гъейри  Султанма-
гьамед халу «Зегьметдин вете-
ран», «Жуьрэтлу зегьметдай»,
«Ватандин чIехи дяве
акьалтIарайдалай  инихъ  50
йис, 60 йис тамам хьуниз талу-
кьарнавай»  медалрин,  «Сбер-
банкдин  отличник  тIварцIин»
ва  министерствойрин,  управ-
ленийрин  ва  са  жерге  ведом-
ствойрин  шумудни  са  Гьуьр-
метдин грамотайрин сагьиб я.

I997-  йисалай  лайихлу
пенсиядиз экъечIна ял язава.
Амма  Султанмагьамед  халу
пенсияда  аватIани,  ам  хуь-
руьн,  райондин  обществен-
ный уьмуьрдикай са юкъузни
къерех хьанвач. В ичи н
уьмуьрдин юлдаш Саибат ха-
лани галаз вад велед уьмуьр-
дин  шегьредал  акъуднава.
Абуру чIехи дидедизни буба-
диз 8 хтул 4  птул  багъишна-
ва.

Тапшурмишай  гьи  къул-
лугъ  хьайитIани  намуслуви-
лелди,  жавабдарвилелди  та-
мамарай  квехъ мягькем чан-
дин  сагъвал  ва  уьмуьрдин
хушбахтлувал хьурай, гьуьр-
метлу  Султанмагьамед  Аб-
дуллатифович.

            А. АЙДЕМИРОВА.

 ЗЕГЬМЕТДИН
     КЪИМЕТ
         ЧИЗ
2

ИЮЛДИН вацран эхирда
уьлкведин  СМИ-  ра  пайда
хьайи  чIуру  хабарди  ам  га-
лукьай гьар са кас къарсур-
на.  ЦАР-  да  (центральный
африканский республикада)
документальный фильм сни-
матиз фейи чи  журналистар
тир Орхан Джемальан, опе-
ратор  Кирилл  Радченкодин
ва  режиссер  Александр  Ра-
сторгуеван мейитар  жагъа-
на.

30- июлдиз тахминан ня-
нин  сятдин  ругудаз  абур
авай  машин  Сибю  шегьер-
дай экъечIзавай рекье, хата-
сузвал хуьзвай милли къул-
лугъдин сотрудникри акъва-

зарна  ва  йифен  вахтунда  и
сергьятра  хаталувал  артух
жезвайдан  гьакъиндай  ха-
бардар авуна. Амма уьтквем
журналистри  чпин  кьилел
икьван крар къведа лагьана
гьич фикирни авунвачир. Са
кьадар  рекьиз  фейила  Кене
ва Клаку лугьудай хуьрерин
арада авай сергьятдал жур-
налистрал  боевикри  гьу-
жумна  ва  къастар  авунин
нетижада ж ур н а л и с т а р
уьмуьрлух чавай къакъатна.

РИКIЕЛАЙ   ТЕФИДАЙ
         М У С И Б А Т

Ролдихъ галай шофер къу-
тармиш  хьана  ва  пакад
йикъан экуьнахъ вич агакь-
айла,  талукь  къуллугъриз
хабар гана. Адан гафарикай
хкатайвал,  журналистрал
кьилел чалмаяр я н а в а й
араб  чIалал  рахазвай  са
дестеди гьужумна, уьтквем
журналистри женг тухвана,
амма къуватар сад хьанач.

Малум  хьайивал,  абур
ЦАР-  диз  журналистар  яз
ваъ, туристар хьиз атанвай-
ди тир. Абурув гвай пул ва
багьа техника къакъудунин
фикир аваз гьужумнавайди
тир.  Мейитар  жагъай  чка-
дал я пул, я техника алама-

чир. Кьве касдивай «Изве-
стий»-  рин  пресс-картаяр
ва вахт алатнавай журнали-
ствилин  са  шумуд  удосто-
веренияр жагъана.

Чандиз къаст авунин не-
тижада  кьенвай  чи  журна-
листар Москвадин Хованс-
кий, Троекурский  ва Була-
тинский сурара кучудна.

РФ-  дин  Силисдин  Ко-
митетди  РФ-  дин  УК-  дин
I05-  статьядай  уголовный
дело къарагъарнава.
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ЦIИЙИ ТIВАРАР

ВЕЛИХАНОВ Дарвин 1956- йисуз Азербайджан
республикадин Къусар райондин Кьилегьрин хуь-
ре лезги шаир Къудрат Велиханован хизанда ди-
дедиз хьана.

Дарвина рикlел хкизва: «Са сеферда чи хуь-
руьз симинал къугъвадай пагьливанар атайла, зи
рикlе симинал къугъвадай гьевес гьатнай. Са шу-
муд  сеферда  симинилай  аватиз  чанда  тlал
гьатнайтlани, за гъил къачун тавуна гьа и сенят
заз чирнай».

1072-1976- йисара Къуба шегьерда Сельхоз-
техникумда «Зоотехник» пеше кlелна, кьилиз акъ-
удна.  Са  шумуд  вацра  хуьре  зоотехник  яз
кlвалахайдалай  кьулухъ  ам  Ватандин  вилик  ас-
кервилин буржи кьилиз акъудиз фена.

Аскервилин буржи кьилиз акъудна хтай Дар-
вина вичи кlелай пешедихъ галаз санал «сими-
нин пагьливан» пешени ийиз хьана. Азербайджан-
да, Дагъустанда, Юкьван Азиядин вири гьукумат-
ра са шумуд фестивалрин лауреат хьана.

Адаз  Аллагьдин  патай  вичин  буба  Къудрат
Велихановаз хьиз лезги чlалал шиирар кхьидай
пайни ганвай.Гьавиляй ада вичин бубадин рехъ
давамарзава.

Алай вахтунда Дарвина вичиз ери-бине  Ма-
гьарамдхуьруьн райондин Къуйсунрин хуьре авун-
ва

НЕВСИНИН  АЗАБ

Къарид хинкIар авуна  заз,
ХинкIардал  рикI  алайвиляй.
Невс ахъайна  са пуд бади,
Бушарна за нян кьиляй.

ТIуьрди артух хьана  лугьуз,
Уфт  алахьиз  амукьна  зун.
Ахвар  текъвез,  югъ   жедалди
Месин юкьва  амукьна  зун.

Садра невс ахъаяй  чIавуз,
Икьван хьай чIавуз   зи азаб.
ЧIехи невсер  авайбурун
Азаб  гьикьванд  ятIа  яраб?

Дарвин ВЕЛИХАНОВ

ХЬАЙИТIА  ЭГЕР
ВИЧИН  ЧАНДА

Са кас  чида  заз  чи хуьре,
Аялзамаз етим хьайи.
ЧIехи хьайла  хуьруьн  къене,
Сад лугьудай  итим  хьайи.

Гьич  садрани вичин бубад,
Чими  къужах  акун  тавур.
Бубад  гайи  ширин  къенфет,
Са сефердан  жакьун  тавур.

Бязибуру  лугьуда бес,
Хциз ферли буба  кIанда.
Етимдикай  итим жеда,
ХьайтIа эгер вичин чанда.

АВА  ЗАЗ

Бубайрилай  аманат тир,
Кьакьан  Шагь дагълар  ава  заз.
Гьа  дагълариз  нефес   гузвай
Самурдин  шагьвар  ава заз.

Са пад  Куьре, са  пад  Къуба,
Садни са  кIус  хьурай  зурба,
Етим  Эмин ,СтIал буба,
Устад  шаирар  ава  заз.

Шагь  дагъларив  сад  хьиз
                                        кьакьан,
Тарих авай  дуьньядиз кьван

Гьа  сифтедлай Лезги  макан,
«Къурушар», «Лацар»  ава  заз.

Дар  вахтунда  халкьдин  умуд,
Генерал хва  лезги Магьмуд,
Гьахьтинбурун  мад са  шумуд,
Ватан  тир  КцIар  ава  заз.

 И дуьньядал  гьич  санани,
Зун кьван  бахтлу  кас  авани?
ЧIалаз муьтIуьгъ  пуд  балани,
РикIиз  кIени яр  ава  заз.

Нисин  кьиляй  месикай,
Къарайнавай къе  Фазил.
Хъванай  лугьуз  накь  пара,
Пис  тIазвай  адан  кьил.

Муькуь  кIваляй Фазилаз,
Ван  къвезавай  хтулдин.
Са  ванцел   гьарайзавай,
Мад  са  гъвечIи  гурцIулди.

 ФАЗИЛ  БУБА

Зун кьван  бахтлу  кас              авани?
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Хъел атана Фазилаз,
Гьарайна,ван  хкажна.
ГурцIул кIвализ  гъайвиляй,
Хтулдин  яб  акъажна.

Хъуьрез-хъуьрез  лагьана,
Пуд  йис хьанвай  аялди.
КIусни   тахсир  алач  зал,
Тахсир  тамир на залди.

Накь  пиян яз  хтайла,
Хабар  тушир  ваз  буба.
Ви  пенжекдин  жибинда,
ГурцIулни аваз  буба.

И  кардикай  Фазилаз,
Мадни са  кIус  пис  хьана.
Мад  хъван хъийин  тийизни,
Къе  дуьм-дуьз  цIуд  йис  хьана.

ХъуьтIуьн  мекьи са  юкъуз,
ГъвечIи тир  са аялди.
Маркуник  цIай  кутуна,
Гъилер  чимун паталди.

Хъел  атана  бубадиз,
Аял  кьуна  гатана.
Аял  гатай  бубадкай,
Дидедиз  хъел  атана.

Бубад  ягъай   чкайрал,
Дидеди  кап  алтадна.
Хъел  атана  касдикай,
Гьадазни  тIуб  калтадна.

 И кар  акур  аялдик,
Мадни  дамах  акатна.
Пакад  юкъуз «кIвал  кана»
Лугьуз са  ван  акъатна.

КIВАЛ  КАНА

Зун кьван  бахтлу  кас              авани?

Лагьана заз зи  дустуни са  сефер
Суал  хьуй ваз- Им  вуч  сир я я шаир?
Пара  кIелна  ви  къелемдин  цIарар  за,
Гьалтнач  хьи зал муьгьуьббатдикай
                                                     шиир?

                       Шаирди:
За  гьикI кхьин  муьгьуьббатдикай
                                                       шиир,
Заз  зун  кIани, заз  кIани руш  хьайид я
Муьгьуьббатдин ялавди    вич
                                              кайивиляй
Зи бубади заз  кIени  руш  гъайид я.

     ЗА  ГЬИКI  КХЬИН
   МУЬГЬУЬББАТДИКАЙ
              ШИИР?

И МУКЬВАРА чав мад са
шад хабар агакьна. Райцент-
рдал  алай  кIвенкIвечи  бах-
чайрикай сад тир «Солныш-
ко» бахча «Дагъустандин ви-
ридалай хъсан бахча- 20I8»
республикадин  конкурсдин
«Бахчайрин виридалай
хъсан сергьят» номинацияда
гъалиб хьана.

Конкурс Дагъустандин об-
разованиедин  ва  илимдин
Министерстводи  тешкилна
кьиле тухванвайди тир. Алай
йисан  апрелдин  вацралай
июлдин  эхирдалди  кьиле
фейи  конкурс  образование-
дин ери хкажунихъ,  образо-
ваниедин  организацийрин
инновационный  тежриба  ге-
гьеншарунихъ  ва  школадиз
фидалди образование гузвай
организацийрин  къешенг
къамат тешкилунихъ
элкъуьрнавайди тир.

  НУБАТДИН   НАГРАДА
Чкайрал  кьиле  фейи  му-

ниципальный  этапдин  гъа-
либчийри  республикадин
этапда  иштиракна.  Респуб-
ликадин этапда 30 организа-
цияди  иштиракна.  «Бахчай-
рин  виридалай хъсан  сер-
гьят»  номинацияда  «Сол-
нышко»  бахчади  вири гьей-
ранарна. Дугъриданни и бах-
чадин гьаятдиз гьахьай гьар
са касдиз элкъвена аялвилиз
хъфиз кIан жезва.

Чна,  хьанвай  агалкьун
сифте  нубатда  и  бахчадин
заведующий  Лейла  Саби-
ровнадиз ва ада регьбервал
гузвай  вири  коллективдиз
рикIин сидкьидай мубаракза-
ва. Къуй куьне гъил-гъилеваз
кIвенкIвечи жергейрихъ, кьа-
кьан дережайрихъ  ялзавай
гьевес  садрани  зайиф    та-
хьурай !

 А. АЙДЕМИРОВА.

Алатай гьафтеда арбе юкъ-
уз,    Дагъустанда  мад  са  лап
чlуру нетижайрихъ гъайи авария
хьана. Авариядин нетижада пуд
кас кьена, абурукай сад аял я.
Кьве  касдин  сагъламвилиз  за-
рар хьанваз больницадиз  ага-
кьарнава.

Къарабудахкент  райондин

 МУКЪАЯТСУЗ ХЬАЙИЛА
Ачи-су хуьруьн кьилихъ, йифен
кьуларилай  алатайла  «ВАЗ
2111» маркадин автомашин ра-
кьун рекьин переездилай
элячlдайла  зарбдиз  къвезвай
электровоздихъ галукьна. Нети-
жада  1984  ва  1985-  йисара
хьанвай  итимни  дишегьли  ва
2007- йисуз хьанвай аял кьена.
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ДЕГЬ замандин тарих
чирунал  машгъулбуруз
вуч аллагь яз малумар-
навай Египетдин фараон
хъсандиз чида. Къуръ-
анда  адан  гьакъиндай
малумат ганва. И фара-
ондин мейит факт тес-
тикьарзавай шагьид яз
Англиядин машгьур Бри-
тиш музейда хуьзва. Им
шуьшедин кlаник  хуьз-
вай мумифицироватнавай,
чин  кlаник  кваз  ярх
хьанвай инсандин жен-
дек я. Мягьтел жедай кар
ам я хьи, мумифициро-
ватнавай и жендек му-
зейдин гьа и пайина авай
маса мумийрилай  тафа-
ватлу жезва. Фараондин
жендекда бедендин вири
органар  сифте  авай
гьалда амазма.

Кьенвай инсандин жен-
дек са гьафтедин йикъ-
ара харапl жедайди ви-
ридаз чида. Бес и жен-
дек  вучиз  сифте  авай
гьалда ама? Пуд агъзур
йис алатнава эхир! Му-
мифицироватнавай женде-
карни  са  кьадар  вахт
алатайла  харапl  жез
башламишда. Им илимди
субутнавай кар я. Бес
фараондин жендек аму-
кьунин сир вуч я? и сир
чаз  пак  тир  ктабди-
Къуръанди  ачухзава.
Инални Къуръанди вичин
зурбавал ва вич Аллагь-
дин ктаб тирди субут-
зава.

Къуръандин аялри фа-
раондихъ  галаз  Муса
(Моисей) пайгъамбардин
женг инанмиш жедай са-
ягъда къалурзава.

Муса  пайгъамбар  чи
девирдиз  къведалди

1200- йисара яшамиш хьа-
на, яни пуд агъзур йис
идалай вилик.

Са  сеферда  фараондиз
ахвар аквазва, гуя вичин
уьлкведа хайи са гадади,
чlехи  хьайила,  фараон
тахтунай гадарна вич гьа-
дан  чкадал  ацукьна.  И
кардикай къурху хьайи фа-
раонди  вичин  уьлкведа
хазвай кьван гада аялар
кьин  буйругъзава.  Амма
Муса Аллагьди хуьзва ва
гуьгъуьнлай ам пайгъам-
бар тирди малумарзава.

Муса пайгъамбардин де-
режадиз акъудайдакай ха-
бар хьайила фараон Ал-
лагьдиз мадни акси жез-
ва. Фараонди Мусадиз рехъ
гун тийиз акурла Аллагь-
ди адаз вичин тlайифани
галаз Египетдай экъечlдай
ихтияр гузва. И кардикай
хабар  хьайи  фараонди
адан  гуьгъуьниз  кьушун
ракъурзава.

Муса  пайгъамбар  ва
адахъ галаз физвай инса-
нар, Аллагьдин куьмекдал-
ди Яру гьуьлуьн къерех-
рив  акакьзава. Инал абур
кlеве  гьатзава:  вилик-
душман хьиз гьуьл, кьу-
лухъ- душмандин кьушун.
И четин чlавуз Мусади Ал-
лагьдин эмирдалди вичин
гъиле авай асадив гьуьл
язава.  Гьасятда  гьуьл
кьве патал  пай жезва. И
хьанвай арадай Муса ви-
чин юлдашарни галаз физ-
ва.

И кар акур фараондиз
кичlе жезва в а
кичlевилелай адан мягь-
телвал гзаф жезва. Амма
дакlанвални  душманвал
винел акьалтзава ва Муса
фейи  рекьяй тlуз  вичин

кьушунни галаз фараон-
ни физва. Рекьин са пай
фейила Аллагьдин эмир-
далди яд агат хъийизва
ва фараонни галаз кьу-
шун батмиш жезва.

Эхь,  дугъриданни
Къуръан Аллагьдин ктаб
я ва  и ктабда гьакъ-
икъат ава. Гьич са аят-
дин  фикирдини  къенин
йикъалди вичин важиб-
лувал квадарнавач. Фа-
раондихъ галаз алакъа-
лу вакъиа и кар тести-
кьарзавай  шагьид  я.
3000 йис идалай вилик
кьиле фейи вакъиа Бри-
тиш музейда эцигнавай
экспонатдихъ- фараондин
мейитдихъ галаз алакъ-
алу я. Им инсаниятдиз
несят  хьун  патал  Ал-
лагьди къалурнавай ала-
мат я.

Музейдин  экспонат
жагъанвай чкани Аллагь-
дин аламат тестикьар-
завай са делил я. Гьикl
лагьайтlа, сагъдиз амай
и жендек Яру гьуьлуьн
къерехда Джабалаин лу-
гьудай  чкада  чилик
квай. Англиядин ахтар-
мишунардайбуру гьуьлуьн
къерехдай чилин къувам-
дикай  хкудна  жендек
чпин Ватандиз хутахна.

И жендекдин яш  тай-
инарун патал ахтарми-
шунардайбурун нетижай-
ри  къалурайвал,  адан
3000 йис я. Ида а кар-
дин гьакъиндай лугьуз-
ва хьи, и инсан Муса
пайгъамбардин  девирда
яшамиш хьана.

материал таржума
авуна гьазурайди
Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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Виринрай, виридакай

ЖАЗА  ГУН
ТЕКЛИФНА

УКРАИНАДИН  милли  хата-
сузвилин ва  оборонадин совет-
дин секретарь Александр Турчи-
нован  фикирдалди,  Россиядай
Украинадиз  продуктар  гъизвай
савдагарар патал уголовный жа-
вабдарвал кардик кутун герек я.

«Зи фикирдалди, чал гьужум
ийизвай уьлкведиз пулдин такь-
атрин  жигьетдай  куьмек  гунай,
кьилди  къачуртlа,  Украинадани
арадал гъиз жезвай затlар Рос-
сиядай маса къачузвайбуруз та-
лукь яз уголовный жавабдарвал-
ни хьун лазим я»,- лугьузва Тур-
чинова.

Ада алава хъувурвал, жаваб-
дар гьар са руководитель вичин
уьлкведин  вилик  хиянаткарвал
тавуна, михьи хьун герек я.

СТИВЕН  СИГАЛ
   КIВАЛАХАЛ
    КЬАБУЛНА

ТIВАР-ВАН  авай  актер  Сти-
вен  Сигал Россиядинни  Амери-
кадин гуманитарный алакъайрин
месэлайрин  рекьяй  Россиядин
МИД-дин махсус векил яз тайи-
нарнава.

Векилвиле тайина рунин
макьсад гележегда кьве уьлкве-
дин  арада  гуманитарный  хиле,
гьа  жергедай  яз  медениятдин,
искусстводин  алакъаяр  вилик
тухун я.

Къейдзавайвал,  и  къуллугъ-
дал кlвалахунай Сигалаз пулдин
такьатар  къведач.  С.  Сигалахъ
2016- йисан ноябрдилай Росси-
ядин  гражданство  ава.  Россия-
дин  ватандашвилин  паспорт
адав  Президент  В.  Путина  вах-
канай.  Актер  гьакl  Сербиядин,
Америкадинни гражданин я.

  ПIАПIРУС ТЕРГ
            ИЙИЗ
  ТЕЖЕЗВАЙБУР
РОССИЯДА  электронный

пlапlрусар  чlугвазвайбурун  80

процентди  гьабурухъ  галаз  сад
яз адетдин п l а п l р у с а р н и
чlугвазва.  Идакай  Россиядин
здравоохранениедин м и н и -
стрдин заместитель Олег Сала-
гая  ихтилатна.  Гьа  икl,  тембек
ишлемишун  акъвазарун  анжах
гьар вад лагьай касдилай алакь-
зава.

«Чахъ  чи  профилактикадин
медицинадин центрдин делилар
ава.  Абурал  асаслу  яз,  80-да-
лайни  гзаф  процент  электрон-
ный  пlапlрусар  ишлемишзавай-
бур и жуьредин пlапlрусрин куь-
мекдалди адетдин п l а п l р у с
чlугунин  вердишвал  инкар  ийиз
тежезвайбур я»,- лагьана ада.

Ада  къейд  авурвал,  къенин
юкъуз  электронный  пlапlрусар
инсанар никотиндилай аслу ий-
извай чешмедиз эл к ъ в е н в а .
Гзаф кьадар инсанри электрон-
ный  пlапlрусар  чlугунилай  баш-
ламишзава,  гуьгъуьнлай  кьве
жуьрединбурни санал ва я
тахьайтlа анжах а д етд и н
пlапlрусар чlугунал элячlзава. О.
Салагаян гафаралди, электрон-
ный пlапlрусар иллаки жегьилри
гзаф ишлемишзава.

Россияда  2017-  йисуз  13,1
миллиард пачка пlапlрусар маса
гана.  ВЦИОМ-дин  делилралди,
къенин юкъуз чи уьлкведин агь-
алийрин 34 процентди- 50 мил-
лион касди пlапlрус ишлемишза-
ва.

ГЬАБИБНИ
   КОНОР

ВИРИДА  гуьзетзавай  бягьс
октябрдиз кьиле фидайдакай ха-
бар хьанва. UFC-дай дивизион-
дин  чемпион  Гьабиб  Нурмегьа-
медов  виликрай  и  титулдин  са-
гьиб, ирландви Конор Макгрего-
рахъ  галаз  экъечlда.  UFC  229-
турнир  6-  октябрдиз  Лас-Вегас-
да кьиле фида. UFC-дин промо-
ушендин президент Дан Уайта и
хабар гайидалай кьулухъ Гьабиб
Нурмагьамедова соцсетра вичин
чинра  «Рахунар  куьтягь  хьана,
вилик  итияжлу  кьве  варз  ква»
кхьена.

И  кьве  пагьливандин  гзаф
гуьзетай бягьс эхирни кьиле фи-

дайди чир хьайи гзаф росси-
янвийри дагъустанви Гьабиб
Нурмегьамедован те р е ф
хуьзва.

Къейд ийин, UFC-дай эхи-
римжи  бягьс  Гьабиба  7-  ап-
релдиз Эл Яквинтанан винел
гъалибвал к ъ ач у н а л д и
тухвана.

Коноран  эхиримжи  бягьс
2016-  йисан  12-  ноябрдиз
Эди Альваресахъ галаз тир.

       ЦIИЙИ
КЪАНУНРАЛДИ

РОССИЯДА  пенсионер-
риз, шоферриз, туристриз ва
масабуруз талукь цlийи къа-
нунар къуватда гьатнава. Та-
лукь  тир  документар  къуру-
лушрин сайтра чапнава.

1 - а в г у с т д и л а й
кlвалахзавай  пенсионеррин
пенсия артухарнава. Пенсий-
рин  фондунин  малуматрал-
ди,  алава  хъийидай  пулдин
кьадардин вини кьил 235 ма-
нат  я.    Адан  кьадар  мажиб-
дилай аслу жеда.

19-  августдиз  хсуси  кар-
чийрин  компанийриз  талукь
дегишвилерни жеда. ИП (ин-
дивидуальный предпринима-
тель)  арадал  гъидайла,  на-
логар гунин муддатдин сиф-
те кьил ва эхир кьил тайина-
рунин  къайдайрал  амална
кlанда. Цlийи къанунда налог
гунин  сифтегьан  ва  эхирим-
жи муддат тайинарунин къай-
дани къалурнава.

20- августдилай уьлкведа
37-40 градус кьван туьнтвал
авай  эрекьрин  ва  ички  квай
маса  хъвадай  затlарин  къи-
метар дегишарда. Къалурна-
вай кьадардин туьнтвал авай
ва 0,5 литр ички авай бутыл-
кадин  кура-кура  маса  гунин
кlанин  къимет  205  манат
жеда. Исятда 36-38 градуст-
дин туьнтвал авайбурун- 201
манат.
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«САМУРДИН СЕС» газетдин 30- нумрадиз  «Мад са
проект уьмуьрдиз кечирмишзава» тlвар ганвай макъала
акъатнавай. А макъалада Магьарамдхуьруьн районда ин-
вестицийрин цlийи проект уьмуьрдиз акъудзавайдакай ва
адаз пулдин такьатар Сулейман Керимова чара ийизвай-
дакай кхьенвай. Амма макъала газетдиз акъатайдалай кьу-
лухъ, чаз чир хьайивал, ана бязи делилар дуьз къалурна-
вач.

Чна газетда инвестпроектдиз пулдин такьатар чара
ийизвайди  Сулейман  Керимов  я  лагьана  кхьена.
Гьакъикъатда лагьайтlа, и  проектдин официальный ин-
вестор «Сад» КФХ я.

«Сад» КФХ-дин векил Къазиагьмед Букарова гьакъ-
икъатдихъ галаз кьан тийизвай иформация раиж авунай
гъил къачун тlалабзава.

ТУЬКIУЬР ХЪУВУН

КРОССВОРД

Дуьз  цlарара:  1.Зулум,
зиллет. 4.Кlвализ атанвай кас.
7.Са  низ  ятlани  табий  кас.

8.Эсиллагь. 9.Явашдиз. 11.Исят-
да, гила ваъ... . 13.Дакlан хьун,
негь  авун.  14.Махарик  жедай

уюнсуз къари. 15.Хранвай
куьгьне гуьлуьтар ва маса
затlар  ремонт  хъувун.
18.Суд-дувандик квай кас-
дин  гьакъиндай  вичиз
акурвал  лугьун.  20.Са
нихъ галаз ятlани вердиш
хьун, адахъ галаз алакъа
хьун.  22.Кар  алакьдай,
хъсан  къилихрин  инсан.
24.Кар алай, кьилин месэ-
ла.  25.Техил  алцумунин
са уьлчме. 27.Гьяркьуьви-
лин  синоним.  28.Устlар.
29.Кlавузар. 30.Сивяй сес
акъудунин са къайда.

Тик цlарара: 1. Акъа-
жунар (гафаралди). 2.Не-
дай  суьрсет.  3.Тербия.
4.Тебрик. 5.Манидин аваз.
6.Медицинада ишлемиш-
дай  спиртдин  са  жуьре.
10.Камалэгьли.  12.Кьил
тlа  хьайила  акьалтда.
16.Хашпересрин  пайгъ-
амбар. 17.Хуьр. 18.Гьеле
парникда амай майвадин
...  .  19.Чайгъун  авайла
гьуьлел акьалтда. 20.Эй-
бежер. 21.Чапхунун.
22.Кар алакь тавун.
23.Мумкин тир, фикирдиз
гъиз жедай. 26.Гьарамза-
да.  27.Шак  алаз,  ятlа,
туштlа лугьун.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

