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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! Ингье, чна
мад са йис тарихдиз рекье хтуна ва Цlийи
йис хушвилелди кьадулнава. Чна тарихдиз
рахкурзавай, цlийиз кьабулнавай йисар рай-
ондин зегьметчийрин, республикадин руко-
водстводин ва гьар са касди вичин намусдин
вилик вахкузвай четин ва жавабдар  имти-
гьан я.

Куьрелди лугьун хьайитlа, 2019- йис чна
экономикадинни яшайишдин жигьетдай ви-
лик финалди, агьалийрин дуланажагъдин
шартlар хъсанаруналди, республикадин ру-
ководстводин аферин алаз лишанлу авуна.

ЦIийи  йисан   т е б р и к
             Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
        Администрациядин кьил.
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2020- йис мубаракрай!
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Чна йисан къене тухван-
вай кlвалахрин делилрай ак-
вазвайвал, чи район экономи-
кадинни яшайишдин рекьяй
пакагьан йикъахъ инанмиш
яз, йис-йисандавай еришар
йигинариз, нетижаяр хъса-
нариз виликди физва. Ида
чак са кlусни архайинвал ва
дамах кутазвач. Вилик акъ-
вазнавай везифайри чун вири
къуватар желб авуниз, вири
мумкинвилер кардик кутуниз
мажбурзава.

Райондин сергьятар,
кlвалахрин кьадарар, вилик
акъвазнавай везифаяр, илла-
ки агьалийрин игьтияжар
лап екебур я. За зи вилик га-
зетдин суварин нумрада
Райадминистрацияди авур

ЦIийи йисан  тебрик

кlвалахдин гьахъ-гьисаб аву-
нин везифа эцигнавачир. Йи-
сан къене авунвай кlвалахрин
кьадарни тlимил туш, вилик
акъвазнавай месэлайрин кьа-
дарни лап гзаф я. Абурун
гьакъиндай, чун гележегда ге-
гьеншдиз рахада.

ЦIийи йисан сувар им неин-
ки хъсан умудрин ва гуьзле-
мишзавай шад хабаррин
вахт, гьакI цIийи крарик кьил
кутазвай легьзени я. Гьави-
ляй чна и сувар михьи гьиссер
ва чIехи умудар аваз къарши-
ламишни ийизва. Адавай
хъсанвилихъ дегишвилер
гуьзлемишзава.

Къуй 2020- йис вири
районэгьлияр патал    агал-
кьунринди ва бегьерлу

             Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
        Администрациядин кьил.

кIвалахринди, шад хабаринди
хьурай. Къуй куь  эрзиман му-
радар ва умудар кьилиз акъат-
рай, куь хъсан фикирар ва пла-
нар уьмуьрдиз кечирмиш хьу-
рай! Къуй квехъ мягькем сагъ-
вал, ислягьвал, бахтар ва хуш-
бахтвал хьурай!

ГЬУЬРМЕТЛУ мухбирар! Квез 2020-
йис мубаракрай! Чахъ галаз гъил-гъиле
кьуна бегьерлувилелди кIвалах авунай
чухсагъул. Квехъ чандин мягькем сагъ-
вал, гележегдихъ инанмишвал, хъсан
гуьгьуьл, яратмишунрин кIвалахда
агалкьунар, хизанда хушбахтвал хьун
чи мурад я. Чна ЦIийи йисуз алакъаяр
мадни мягькем жедайдахъ умуд кутаз-
ва

                           «САМУРДИН СЕС»
                    газетдин  коллектив.

ГАЗЕТДИН  ДАЯХРИЗ ГАЗЕТ кIелзавай гьуьрметлу районэгьлияр!
Квез ЦIийи йис мубаракрай! Къуй ам куьн патал
сагъвал галайди, мублагьди, фикирдиз къачунвай
крар кьилиз акъатдайди, газетдай анжах шад ва
хуш хабарар кIелдайди, газетдинни ам
кIелзавайдан алакъаяр мадни мягькем жедайди
хьурай. Дуьшуьшдикай менфят къачуна 2020-йис
патал газет кхьинин компанияда жумартлуви-
лелди иштиракай вири районэгьлийриз, ЦIийи йис
патал газет кхьинив и кардин важиблувал фикир-
да кьуна эгечIай вири руководителриз рикIин сид-
кьидай чухсагъул лугьузва.

  «САМУРДИН СЕС»  газетдин  коллектив.

Цlийи йисуз куь кьилел
Ислягьвални рагъ хьурай,
Пудвишни пудкъанни вад
Юкъуз чанар сагъ хьурай.

Хуш хабарар къведай кьван
Квелди чарар вегьез хьуй,
Куь тупlар тlар жедай кьван
Агалкьунар кхьиз хьуй

ГАЗЕТДИН  РАБОТНИКРИЗ
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ЦIИЙИ ЙИСАН вилик рай-
ондин уьмуьрда са важиблу
вакъиа мад хьана. «Демогра-
фия» ва «Образование» мил-
ли проектрин рамкайра аваз,
райондин центрда     Магьа-
рамдхуьре 60 аял гьакьдай
цIийи бахча шад гьалара ачух-
на.

ЦIийи бахчадин гьаятда,
РД- дин лайихлу артист Изам
Улубеков кьиле авай зуьрне-
чийрин дестедин хуш авазрин
ван кьилел алаз, республика-
дин меркездай атанвай мугь-
манар кьабулна.

И шад мярекат «Магьа-
рамдхуьруьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьмедова теб-
рикдин гаф рахуналди ачух-
на.

-ЦIийи йисан вилик рай-
ондин уьмуьрда ихьтин ва-
жиблу вакъиа хьунал чун
гзаф шад я. И карди центр-
дал алай бахчайра авай оче-
редар са кьадар кьери ийи-
дай мумкинвал гуда. Оружба
ва Самур хуьрера, са шумуд
йисуз акъвазнавай школаяр
эцигунин кIвалахар давамар-
зава. Яру-Кьваларик 3,8 ки-
лометр яргъивал алай рехъ
ремонтна. Республикадин
метлеб авай Гъапцегьар-
Филер- Тагьирхуьр- Ялама

ВАЖИБЛУ  ВАКЪИА

рехъ туькIуьр хъувунин
кIвалахарни кьиле физва. Чна
хуьрерин материалринни техни-
кадин гьалар хъсанарунин му-
раддалди,  республикадин кьил
Владимир Васильеван фикир-
далди тамамарзавай «I00 шко-
ла», «Зи Дагъустан» милли про-
ектрани иштиракзава. Чаз акваз-
вайвал, райондин хуьрерин
уьмуьрда хъсан патахъ са жер-
ге дегишвилер жезва. Райондин
уьмуьрда жезвай дегишвилерин
гьакъиндай, чаз гьамиша къуват

гузвай республикадин руко-
водстводиз, РФ- дин оборона-
дин министерстводиз ва РД-
дин  вице премьер Владимир
Лемешкодиз чухсагъул лугьуз
кIанзава.

Мярекатдиз атанвай РД-
дин образованиедин ва илим-
дин рекьяй министрдин I- за-
меститель  Ширали Алиева,
РФ- дин МО- дин эцигунрин
комплексдин генеральный ди-
ректор Магьамед Хандаева
райондин агьалийриз и шад
вакъиа мубаракна ва вини-
дихъ тIвар кьур проектрин
рамкайра аваз, военныйри
Дагъустанда 50 цIийи бахчаяр
эцигун пландик квайди лагьа-
на.

Яру лент атIайдалай   гуь-
гъуьниз райондин руководство
атанвай мугьманар галаз бах-
чадин къене патариз килигна
ва эцигнавай дарамат ери
аваз, алай аямдин стандарт-
рихъ галаз кьадайвал эцигна-
вайди къейдна. Дарамат эци-
гунин кIвалахар ругуд вацран
вахтунда акьалтIарна.

Мярекат райцентрдал алай
«Солнышко» бахчадин аялри
кIелай шиирри ва авур кьуьле-
ри мадни гурлу авуна.

              А. АЙДЕМИРОВА.
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Производственный календарь на 2020 год с праздниками и выходными утвержденный
                            правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2020 году будет 248 рабочих дней (1979 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Новый год наступит во вторник и продлится до среды 8 января, что сократит в 2020 году новогодние праздники

всего до 8 дней вместо привычных по последним годам 10 дней новогоднего отдыха. Выходные 4 и 5 января
переносятся на 4 и 5 мая соответственно, что приведет к пятидневным майским праздникам, вторым по
продолжительности праздникам в 2020 году. Все остальные праздничные выходные 2020 года будут по 3 дня.
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    АЛУКЬНАВАЙ ЙИС
гьамбардин кьифренди я

СА СЕФЕРДА Буддади, су-
вар къурмишна ва гьайванриз
и мярекатдиз эвер гана. И шад
мярекатдиз атай гьар са гьай-
вандиз пишкешдилай гъейри
гьадан тIварцIихъ са йис
уьмуьр багъишда лагьана гаф
ганай. Эвердиз I2 гьайванди
гьай гана. Амма Буддадин па-
тав атун патал абур дерин
вацIай экъечIна кIанзавай. Ви-
ридалай вилик атайдаз сифте
йис ва гуьгъуьналаз атайбуруз
жергеда авайвал гуда лагьай-
ла, зурба жунгавди тади аву-
на. ВацIай экъечIай жунгавди
зурзунар аладарна Буддадив
агатиз гьазур жезвайла, гьеле
вацIун а пата амаз адан туму-
ник ккIанвай гьамбардин кьиф-
ре кIас гана. ТIарвал хьайи
жунгавди жедай саягъда тум
юзурна. Тумуникай хкатай
кьиф Буддадин кIвачерик ават-
на. Гьавиляй сифте йис гьам-
бардин кьифрез, кьвед лагьай
йис жунгавдиз, пуд лагьайди
пеленгдиз хьана.

Садлагьана акъатай къати
цифедин гъиляй къвезвай
гьайван кьатIиз хьанач. Гьави-
ляй кьуд лагьай йис къуьрез-
ни кациз хьана. Вад лагьай йис
лувар квай иландиз, ругуд ла-
гьайди гъуьлягъдиз, ирид ла-
гьайди балкIандиз, муьжуьд
лагьайди цIегьрез хьана.

ВикIегь маймун са къерех-
дихъай амайбуру вуч
ийизватIа килигна ахпа атана

ва кIуьд лагьайди гьаданди хьа-
на. Катиз катиз атай кIекрез цIуд
лагьай йис ва вичин майишатда
авай са жерге дердияр авуна
атай кицIиз цIусад лагьай йис
гана. Виридалай гуьгъуьниз ма-
жалдикди атай вакIаз эхиримжи
йис хьана. ВакIаз ганвай  эхи-
римжи йис, мублагьвиливни ис-
лягьвилив ацIай хъсан йис яз
гьисабзавайди я.

Гьар са инсан вич хьайи йи-
саз килигна, адан хесетар ва
кьисмет чириз жеда. Гьар йисан
гьайвандихъ хьиз, инсандихъни
къуватлувал – зайифвал, хъсан-
вал – писвал, такабурлувал -да-
махсузвал ва са жерге маса хе-
сетар акатда.

Чна куь фикирдиз гьар са
гьайван патал 2020- йис гьихь-
тинди жезватIа гузва:

Гьамбардин кьиф патал и йис
гзаф менфятлуди жеда. Гьам
пулунин, гьам кIвалахдин, эве-
ленмиш хьунин вири рекьерай
кьиф патал и йис ачух майдан-
диз элкъведа.

Жунгавдин уьмуьрда са жер-
ге хъсан дегишвилер жеда. Ви-
чин фад кар алакьуниз ва амал-
дарвилиз килигна авур
кIвалахрин сан кьве сеферда
артух жеда. Мураддив агакьун
патал гьалтзавай четинвилериз-
ни таб гуз алакьда.

Пеленгни кьиф кьведни
викIегь, дамах гвай, жуьреба –
жуьре шейэр туькIуьрдай, кар
алакьдай гьайванар хьуниз ки-
лигна, абуруз санал ацукьна кьа-
рай къведач. Гьавиляй пеленгди
анжах виликди еримишда ва
йисан иесидизни вичиз хийир
гудай крар ийида.

Къуьре вичин мал-девлет
хуьнин мураддалди мукъаят-
вал хуьда. Агалкьунрихъ гъи-
дай рехъ жагъурдай мукъаят-
лу къуьр и йисуз гуьзлемиш та-
вур хъсан пишкешрин иеси
жеда.

Лувар квай иланди и йисуз
чархунавай хазра хьиз акъваз
тавуна кIвалахда. Адаз хъсан
ирс къведа ва я лотерея къугъ-
вада.

Гъуьлягъдивай и йисуз хам
кадарна вири цIийи кьилелай
башламишиз жеда. Адахъ
уьмуьрдин вири хилер агалкь-
унралди вилик тухудай мум-
кинвал жеда.

БалкIанри и йисуз халис ча-
марар авуртIани, нетижада
гьахълу гъалибвал къазан-
мишда. Фадлай рикIик квай
крар тамамарунин нетижада
бахтлувал гьиссда.

ЦIегьрен и йисуз фадлай
рикIик квай мурадар кьилиз
акъатда. Январдин вацралай
башламишна йисан эхирдал-
ди крар тамамвилелди
акьалтIарда.

 Маймундин уьмуьрдай са
важиблу шеъ михьиз акъат-
да. Амалдар ва кар алакьдай
маймунди хъсан гележегдин
мягькем фундамент эцигда.
И йисуз ам патал жезвай де-
гишвилер вири хъсанбур
жеда.

КIек патал и йис Наполеон-
дин планар тамамардайди
жеда. Мумкинвилерикай мен-
фят къачуна ам вири женгерай
гъалибчи яз экъечIда.

КицIи и йисуз гъахъвал,
зайифбуруз куьмек гун патал
женг тухуда. Ачух ва викIегь
рикI авай кицIери чIугур гьахъ-
лу зегьметдилай гележег аслу
жеда.

ВакIахъ вичин бажарагъ,
гьевес ва цIийи танишар жеда.
Кар алакьдай вак, агалкьунар
авай девлетлу инсанрин алем-
диз рак ачухзавай куьлег жеда
ва ада вичин девлетарни ар-
тухарда.

 Интернетдай гьазурайди
          А. АЙДЕМИРОВА я.
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Гьар ЦIийи  йис алукь-
далди вилик инсанри «Яраб
ам гьихьтинди жедатIа?»
лугьуз фикирар-веревир-
дар  ийида. Инай-анай
агакьай хабарри чаз
алукьзавай Кьифрен йис
хейлин инсанрин умудар
кьилиз акъатдайди жеда
лугьуз тести-
кьарзава. Къуй
в и р и д а х ъ
гьахьтин уму-
дар хьурай.
Абур кьилиз
акъудун патал
гьар са касди
з е г ь м е т н и
ч I у г у р а й .
Кьифрен йиса-
лай ихтилат
кватайла, ала-
тай 20I9-
вакIан йисни
рикIел хкайтIа
пис туш. Дуьньяда ам пе-
ришан, бедбахт вакъиай-
ралди  тафаватлу хьана.
Гзафбурун кIвалериз
гъам-хажалат атана.
Гьелбетда, хъсан крарни
тIимил арадал атанач. Чи
Магьарамдхуьруьн район-
дини вири жигьетрай ви-
лик камар къачуна. Им чаз
хуьруьн агьалийриз лап
шад жедай карни я. Гьам-
бардин кьиф хуш хиялрик
акатдайбур яз гьисабза-
ва. Ида алукьзавай йи-
суз эвленмиш жезвайбу-
рун хизанар мягькембур
ва бахтлубур  жедайдан
гьакъиндай хабар гузва.
Астрологри лугьузвайвал,
гьамбардин кьиф хизан
кIани, адахъ гелкъведай
гьайванни я.  Гьавиляй
ЦIийи  йисуз аладун-ве-
ледун гзаф жеда.

2020-йисуз эвленмиш

  Гьамбардин кьифрен  йис -
 умудар кьилиз акъатдайди  жеда

хьайибурухъ хизанда хуш
рафтарвилер жеда. Кьи-
фер  кIанивилиз, муьгь-
уьббатдиз гегьенш рехъ
ачухнавай гьайванарни я.
Гьавиляй вирида
кIанивили агъавалдайдахъ
умуд кутазва.  Гьамбар-
дин кьиф-

и гьайвандиз талукь
сад лагьай ери дамах
гвачирвал я.

ЦIийи йисуз дустарихъ,
багърийрихъ мукьва- кьи-
лийрихъ галаз жезвай
алакъайриз гзаф фикир
це, абуруз мукьвал-
мукьвал мугьмандиз тек-
лифа, дуствилин межли-
сар тешкила, тIебиатдал
экъечIа. ЦIийи йисуз вуч
алукIайтIа хъсан я? И
суал сифте нубатда ди-
шегьлийриз талукьди жез-
ва, гьикI лагьайтIа,
абуруз пара дамахар ийиз
кIанда эхир. Рангайри-
кай рахайтIа, лацу ва
гимишдин рангарин пере-
мар гуьрчег аквада. Йи-
сан  кьилин лишан лацу
ва гимишдин ранг яз гьи-
сабзава. Ада гьар са руш
ва дишегьли ЦIийи йисан
межлисда ханумдиз ухшар-

да. Маса рангар хушбур-
ни бейкеф хьун лазим туш.
Зи фикирдалди ЦIийи йис
кIвале къаршиламишайтIа
хъсан я. Ресторанрал
рикI алайбурувайни се-
кин, романтикадин лепей-
ри агъавалзавай чкайриз
фейитIа жеда. КIвале,

елкадал лацу
кьифрен шики-
лар, нинияр
эцигун меслят-
зава. Абур вири
йисан вахтунда
хвейитIа жеда.
Гила  хуьрекри-
кай рахадай
вахтни хьанва.
2020- йисан
суфра вирида-
лайни хийирлу-
ди  хьун лазим
я. ЦIийи йисан
суфрадал недай

шейэр гьикьван гзаф
хьайитIани, гьакьван
хъсан я. Суварин хуьре-
кар малдин якIукай
гьазурайтIа, хъсан яз
гьисабзава. Кьифрен йи-
суз ички гзаф ишлемишун
меслятзавач .

Къуй  алукьзавай
ЦIийи йис берекатлуди,
бегьерлуди хьурай. Къуй
ам ислягьвилин ва хуш-
бахтвилин йисаз элкъуь-
ра й! Къу й а да чи
кIвалериз еке шадвилер,
чимивал ва къулайвилер
гъурай! Заз квехъ ви-
ридахъ мягькем сагълам-
вал ,хушбахтвал, бажар-
мишзавай крара чIехи
аг алк ьун ар  хь ун
кIанзава .

Квез къвезвай цIийи
йис мубаракрай!

         ЖАННА.
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ДУЬЗ ЦIАРАРА: 2.Ам вацрани, лампадини, гъете-
рини гуда. 3.Къилихдин везифаяр кьиле тухузвай чка.
5.Дишегьлидин тIвар. 6.Гатанвай жигеррикай
ацIурнавай малдин ратар. 8. Пи, гъери, дуьдгъвер.
I0.Ишлемиш тавунвай чил, я кутIун тавунвай, я пурар
ягъ тавунвай балкIан. II. Жуьгьен, цIерекIв, цIелхем.
I3.Хиве кьун, са кар жуван хивез къачун. I5. Умуми,
са шумуд касдин пай квай. I7.Накьвадикай кьун-
вай къуьл хуьдай тапус. 20.Тамун вак. 22.Са
патал мурз алай кIвалин кIвалахра ишле-
мишдай гапур. 24.Чинал шур, какаяр алаз
чранвай хьран фу. 25.Мегьтидин лам
алцурай майва. 26. Вири мусурман-
рин меркез.  27Амалдар, гьарамза-
да,кефчи. 30.Чалма, кьилел алай-
дал алчуднавай парча. 32.Гевгь-
ер (чими уьлквейрин гьуьлерин
кIане жедай шкьуьнтрин къе-
не жедай къаш). 34.Чирхчир,
хванаха. 36.Мешребсуз,
мешреб алачир, виле ак-
ван тийидай. 38.Хеси
авун. 34.Садвал, вири-
дан фикиррин сад-
вал, виридан гаф
сад хьун. 40.Дуьм-
дуьз, лап дуьз. 4I.
КIвалин шейэр,
имарат, дара-
мат.

ТИК ЦIАРАРА: I.Арабадиз,балкIандиз,
ламраз пар ягъун. 3.Сив рахун тавуна гъи-
лералди, гъилер, кьил юзуруналди са вуч
ятIани лугьун. 4.Юбу, яхун, юхсул балкIан.
6.Гьахьтин рангадин ядни, циферни жеда. 7.
Итимдин тIвар. 9.Ам рапуналди цвалар ийи-
дайла герек къведа. I0.Азарлу, сагъсуз ин-

сан. I2 . Ам квачир як жедач лугьуда.
I4.Азад лежбер. I6.Дишегьлидин тIвар.

I8.Гафар гьалчун, паркутдалди рахун.
I9.Суза, шел-хвал, хажалат чIугун.

2I.Кьезил,залан тушир, алакьдай
кар. 23.Луьткведин «гарун мо-

тор». 28.Акъажунар ийидай,
кьуьруькар гвай кас . 29 .
Тешпигьвал, сад хьтинвал.
30.Ялгъуз, текдиз авай.
3I.БалкIан михьдай векъи
щетка. 32.Христианрин
диндин чIехи ктаб. 33.
Тахсиркарар жазадив
агакьардай кас .
34.Пачагь ацукьдай
чка. 35 .Лап кьери
спелар ва чуру авай

кас . 37 .ВацIун,
къубудин яд кьун

патал ядай
«пару».
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