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ГАЗЕТ
ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! За квез Россиядин Федерациядин государстводин аслу туширвилин гьакъиндай
Декларация кьабулай югъ- Россиядин югъ- рикIин сидкьидай мубаракзава.
И лишанлу йикъа чи уьлкведин баркаллу тарихда еридин жигьетдай цIийи девир башламиш хьун, вирида гьисаба кьунвай ивиррал бинеламиш хьанвай общество
туькIуьрунал элячIун тестикьарзава. Республикадин вири
агьалийрихъ галаз санал чи районэгьлийрини Россиядин
Федерация цуьк акъудзавай государство хьун патал бегьерлувилелди кIвалахзава.
Къуй квехъ мягькем сагъламвал, хушбахтвал, чи Ватандин абадвал патал кIвалахра агалкьунар хьурай.
Ф.З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин администрациядин кьил.

райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 141 манат.
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КУЬРУЬ КЪЕЙД
ЗАБИТОВА Таира Наримановна I97I – йисуз Советск
хуьре къуллугъчидин хизанда дидедиз хьана. Хайи хуьре юкьван школа, гуьгъуьнлай ДГПУ – дин маса уьлквейрин чIаларин факультет акьалтIарна. Жегьил пешекарди вичин кIвалахдин рехъ «Чубарук» тIвар алай
бахчада инглис чIалан малим яз башламишнай. Са
шумуд йисуз Советск хуьруьн юкьван школадани сифтегьан классра инглис чIалан малим яз зегьмет
чIугуна. 20I3 – йисан июлдилай Таира Наримановна
Советск хуьре авай «Чубарук» бахчадин заведующийвиле тайинарна.
Вичин уьмуьрдин юлдаш Фахрудини галаз кьуд велед тербияламишзава. ЧIехи кьве веледди кьилин образованияр къачунва ва гъвечIи кьведа гьеле школада
кIелзама. Хва Элмудина армиядин жергейра вичин пак
буржи тамамарзава.

ПЕШЕДАЛ
СОВЕТСК хуьре авай «Чубарук» тIвар алай бахча кардик кваз
къанни цIуд йисалай виниз я. Вад
дестедикай ибарат тир, вишелай
виниз аялар тербияламишзавай
бахчада цIудралди несилриз тербия гана . Бахчадин тIвар гьамиша хъсанбурун жергеда хьун яргъал йисара бахчадиз руководство гайи Г.Гьасановадин лайихлувал хьана. Къенин юкъуз ада
кутур лайихлу адетар гила хьанвай заведующий Таира Забитовади давамарзава.
20I3-йисан июлдиз бахчадин
кьиле инглис чIалан тарсар гузвай малим Таира Забитова
тайинарна. Тербиячидин хизанда
чIехи хьанвай, пешедал, аялрал
рикI алай Таира Наримановнади
кIвалахал атай сифте йикъалай
авай шартIар хъсанарунал, материалринни техникадин база мягькемарунал,
тербиядин
кIвалахдин дережа хкажунал
бахчадин,
коллективдин
кIвалахда са жерге цIийивилер
тунал алахъна. И кар адалай
алакьни авуна. Бахчадин дараматдиз гьахьдайла авай дегьлиз
лап дар, къулайсуз чка тир. Ам
чукIурна цIийи кьилелай гегьеншдиз эхциг хъувуна, цIийи рак,
дакIар кухтунвай, ачух экв аватнавай дегьлизди , гьакI варцяй
гьахьайла цуькверивди ацIанвай
гьаятди, аялар къугъун патал
туькIуьрнавай гьар жуьре перпилагри, ял ядай беседкайри бах-

2

РИКI

ХЬАЙИЛА

чадин къамат михьиз дегишарна.
ЦIийиз ахъайнавай алава дестеда вад касдиз кIвалахдай чкаяр
хьана. Бахчадин руководстводи
къастунал кIевивал авунин нетижада еке музыкальный зал эцигна. Чи бицIекрин уьмуьрда жезвай
шад вакъиаяр кьиле тухудай гегьенш зал хьана. Гьелбетда и карда коллективдин, диде –бубайрин
патай гайи куьмекдин сан зурба я.
М.Гьасаналиев, Р.Салманов, У.Усманов, Р.Керемов, Р.Гьасанов,
Г.Салманов, Б.Бедуллаев, Л.Гьасанов, К.Керимов, В.Гьажиагьмедов, Ф.Сайидова, Э.Кезимова,
З.Хийирнабиев хьтин ва са жерге
маса диде – бубайрин куьмекдалди, чпин такьатралди бахчада
цIийи зал эцигна ва шад гьалара
ачухна. Коллективдайни и кардик

чпин лайихлу пай кутурбурни
ава, амма виридан тIварар кьаз
жедач, гьавиляй виридаз чухсагъул, аферин…
Жуван кьве веледни гьа и бахчада тербияламишнавай заз ана
авай шартIар лап мукьувай чизвай. Алай вахтунда кухняда хьиз,
аялар тербияламишзавай дестейра, пекер, къапар чуьхуьзвай
чкайра колонкаяр эцигна чими
къайи ятар хьанва, пекер чуьхуьдай машин автомат кардик ква.
Къене патара ремонтар авунва.
Бахчадин чIехи пай дакIарар пластикадинбурал эвезнава. Медицинский кабинет михьиз ремонтна. Авунвай вири кIвалахрин сан
кьунин чарасузвал авач.
И кIвалахрихъ галаз тербия-
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ПЕШЕДАЛ
РИКI ХЬАЙИЛА
2
дин кIвалахдани агалкьунар ава.
«Виридалай хъсан тербиячи»
райондин конкурсда иштиракай
тербиячияр тир Т.Юлчиевадини
З.Алимирзоевади лайихлу чкаяр
кьуна. «Наша малая Родина»
лишандик кваз фейи республикадин конкурсдин райондин этапда
иштиракай тербиячи Ф.Валиховадин кIвалах призовой чкадиз
лайихлу хьана. Ф.Валиховадини
физрук Л.Мамедгьуьсейновади
гьазурай аялар райондин спартакиадада гъалиб хьана.
Бахчада гьар сувариз талукьарнавай мярекатар кьиле тухузва. Т.Наримановнади регьбервал
гузвай
коллективди
цIийивилерихъ ялиз, тербиядин,
чирвилерин кIвалахда дегишвилер тваз алахънава. Им дугъриданни шадвал ийидай кIвалах я.
Абуруз куьмекдин гъил яргъи
ийизвай диде – бубаяр хьунал
чна шадвалзава.
- Гьи кIвалахда хьайитIани чаз
куьмек гузвай райондин руководстводиз, образованиедин управлениедиз чухсагъул лугьуз
кIанзава, - лугьузва «Чубарук»
бахчадин заведующий Таира Наримановнади. - Идалай гъейри,
жувахъ хъсан пешекарар,
кIвалахдин везифайрив жавабдарвилелди эгечIзавай коллектив, къайгъудар диде – бубаяр
хьайила чIугур зегьметдини
хъсан нетижаяр гузва.
Чаз чизвай вахтарилай гьамиша кIвенкIвечи жергейра авай
«Чубарук» бахчадин коллективди са куьникайни хабар авачир чи
балайриз ацукьун – къарагъун,
кIел –кхьин чирзава, тербия гузва ва абур чIехи уьмуьрдиз гьазурзава. Таира Наримановна
хьтин савадлу, сабурлу регьбер
кьиле авай и мягькем коллективда анжах хъсан, дамахдай крар
хьун чи мурадни я.

Сувар яз къейдзава
12- ИЮНЬ чна гьар йисуз
официальный сувар яз къейдзава. 1992- йисан июндиз
РФ-дин Верховный Советди
кьабулай Къарар гьа и кар патал бине хьана. А къарардал
асаслу яз и югъ уьлкведин государстводин сувар- Аслу туширвилин югъ яз малумарнава.
Вири квелай башламиш
хьана лагьайтIа, гьеле 1990йисан 12- июндиз РСФСР-дин
халкьдин депутатрин Съезддин заседаниедал, гьар сада
вичин тIварни къалуриз, сесер

кабрдин эхиррилай, СССРдин сад лагьай ва эхиримжи
Президент М. Горбачева вичин векилвилер хивяй акъудай чIавалай, Россиядикай
гьакъикъатдани аслу тушир
госуд арство х ь ана. Гь акI
хьайила, адахъ и цIийи гьал
тестикьарзавай талукь тир
государстводин лишанарни
хьун герек тир. Гьа иниз килигна РФ-дин Верховный
Советди 1992- июнь государстводин сувар- Аслу туширвилин югъ яз малумарна.
Идан гуьгъуьналлаз вичи

гун патал государст води н
аслу туширвилин гьакъиндай
Декларация эцигна. Ам лап
чlехи пай депутатри сесер гуналди кьабулнай.
РСФСР-дин государстводин аслу туширвилин гьакъиндай Декларация кьабулай
чIавуз СССР чукIурун чарасуз
тирдакай рикIивай фикирзавай ксар тек-туьк авай. И фикир вич кьилиз гъунни лап нагьакьан кар яз гьисабзавайди тир. Гьа са вахтунда чи зурба уьлкведа политикадин ва
экономикадин жигьетдай дибдин реформаяр кьиле тухунин
чарасузвал авай.
Гьа чIавалай инихъ 22 йис
алатнаватIани, а вакъиайрив
эгечIзавай тегьер гилани сад
хьтинди туш. 1991- йисан де-

СССР-дикай хкатнавай уьлкведин цIийи статус тестикьардай. РФ-дин цIийи Конституция туькIуьрунин гьакъиндай къарар кьабулна. Вири
халкьди гьялайдалай
гуьгъуьниз цIийи Дибдин Закон
1993- йисан декабрдиз кьабул на, гуь гъуьнин йи суз
л агьай тIа, Дагъустанди н
Консти т уци яни кь абул на.
Ада Россиядин Федерациядин къакъудиз тежер пай яз
республикадин статус тестикьарна.
Алай вахтунда 12- июнь
Россиядин Федерациядин государстводин аслу туширвилин гьакъиндай Декларация
кьабулай югъ яз гьисабзава,
ам государстводин суварин
югъ я.
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М. ЖЕЛИЛ
-Ваъ, ваъ. Куьн инжикли хьана
нагьахъ, недай-хъвадай затIни кIан
туш. Заз зи чка къалура на, капI авуна кусудай.
Абур кIвализ гьахьайла, зун яргъандик кIев хьана. Салам гана
мугьманди, салам кьуна дидейри.
-И месик вуж ксанва?
-Ам зи хва я, Желил буба. Гьадан тIварни Желил я. –Пирсидателдин гада я, калхуздин, -алава я халадин.
-ТIварцIел къадимлу хьурай,
Аллагьди бахтар гурай. Квезни геже
хийир хьуй.
Къуьне авар ужа эвел, юкьва
авай гапур чилел эцигна, кьилел
алай чIехи хъама, далудавай яргъи
чухва къуьнерихъай галудна, куьрелди вич кьезиларна, афтафадай
яд иличиз лигендал вич чуьхвена,
ахпа ада яргъалди капI авуна. Ам
къарагъна, фена эвел лампадал,
зун ахвара авачирди гьисс авурд
хьиз фикир желбна ада зал, лап
хъуьтуьлдиз хабар кьуна чиз зи
гьал: «ТIварун стха, лампадин экв тадани?».
-Ваъ, -лагьана за яргъанТIварун стха, Желил буба, михьи кас,
дин кIаникай.
Мукьвал-мукьвал хуькведа вун зи рикIел.
ЯтIа ксус, ширин, кьезил
Гьалтдач, заз чиз, нел хьайитIан инсан хас,
ахвар ая, бубадин.
ТIимил ава вахъ галаз тIуьрбур фу, кьел.
Зун экуьнахъ сятдин кьуТIушунна ви кIвачери рехъни палас
даз къарагъайла, Желил
Суьгьбетчи тир вун кIвалени, гьакI рекьел.
буба
Аллагьди гуй…
Гьа чIавалай инихъ цIуд
чIавуз ам гьахьнавай лап гьаятдиз.
йис алатна. И йисара хайи хуьряй
-Вув, ам вуж я, КIири буба хьтинзун Муграгъиз акъатна. и хуьре за
ди? – акъатна зи дидедай.
юкьван мектеб куьтягьна. Мад эл-АкI лугьумир, хъсан кас я…
къвена хайи хуьруьз хтана. Са йиКвез саламу алейкум зи балаяр.
салай, аскервилин буржи кьилиз
Куьне кIусни тади мийир, хъсан вахт
тухун патал, са пуд йисуз зун кьуя зун атайди. Итимарни саламат хьуй
шундиз хъфена. И буржини, заз
чеб гьа авай чкайра. КIирибба туш
кIандайвал, аферин алаз фена.
атанвайди, къалабулух къачумир.
Са сеферда, хуьруьн юкьвал,
Зун са тIимил геж хьиз кIвализ хуьунивермагдин вилик, кIватI хьанвай
кведа. Фу, чай затIни герек жедач.
чун, армиядай хтай дустар, акурВуна, чан руш Жавгьарат, капI ийитакур ахъагъиз. Сад лагьана, гьич
дай чка дуьзра бубадиз, зун ксуда.
рикIелни аламачир касдин къамат
ИкI лагьана ам тади кваз куьче галайгадар хьана зи вилериз. Чими хьавал фена.
на ам зи рикIиз, чир хъхьана заз
Ахвар галаз зи япари ванзавай.
тадиз. Ишарадив салам гуз-гуз виЖелил буба хуькведай вахт чин
чиз аквазвайбуруз, ам са хъен хьиз
тийиз, зи чкадал ксуз жезвачир завай.
хкатна зи виликай гьахьна универЗун фикиррик кваз Жавгьарат халамагдиз…
ди, заз мес ракIарвай къакъудна веЖелил буба чир хъхьана заз
гьена, мугьмандизни кIвалин кьиле
тадиз. ЦIуд йис идалай вилик за Зимес вегьена, капI ийизвай чка-затIни
ядинан (Жавгьаратан) кIвале ЖетуькIуьрна, пенжердаллай унугъламлил бубадихъ галаз а йиф акъупа куькIуьрна, вич хъфена.
дай кьиса, алатнач зи рикIелай.
Са акьван вахт тефенмаз арадай,
Дуьз лагьайтIа, кьиса ваъ, ам тир
Желил буба, фейиди хьиз,
зи рикIин суза. А гафар тир зун павикIегьдаказ хтана. Дуьз лагьайтIа,
тал виридалай рикI алай, и кьвед
айвандикни ни квай са вуч ятIан чралагьай гуьруьш заз гьакI ахъагъиз
дай.

«РикIни ният михьи тир и инсандин».

МИХЬИ КАС

КУЬН инжиклу туштIа эгер,
суьгьбетни хьуй, куьгьне йисар ша
са тIимил эгъуьнин. И агьвалат
ЦIелегуьндал хьайид я, дуьз
лагьайтIа, зун ина ваъ, Магьарамдхуьре хайид я. Желил буба вич
цIелегуьнэгьли я. Кьисметди зун икI
хьун патал юрдаривай къакъудна.
Хъсан хьана гьа и кардин кьисмет
аваз Аллагьди зун Целегуьндал
Желил буба лугьуз чидай заз а
чIавуз 12-13 йисара авай гадайриз.
Гагь-гагь чаз чи чIехибру «куьн дяведин аялар я» лугьудай. «Абур
вучиз аялар я? Абур гъвечIи лежберар я колхоздин»,- бригадирри
икI лугьудай чпин векъи ванцелди.
За винидихъ лагьайвал, Желил
буба ЦIелегуьнви я дибдай. Амма
лугьун, садан кьилни акъатайд туш
адай. Шумуд хуьре, шумуд
кIвале, шумуд жуьре йикъар,
йифер ада кечирмишнатIа. Ам
суст хьана авагъай, ам ксана
къарагъай вахт низ малум
хьанатIа чир хьайид туш садазни. Ваз лугьуз кIанз ви рикIик
квай гаф-чIал аваз хьайитIа,
лугьуз тахьуй гьадазни. Аян
жедай адаз фикир чарадан.
Им сад лагьай гуьруьш я чи Желил бубадихъ галаз. Югъ рагъдандихъ элкъвенвай. Чи колхоздин данаяр гваз, ацукь тийиз зунни чуьлда къекъвезвай. Зун кьадарсуз галатнавай,
ялай
затI-матI
хьаначтIани, гьазур тир лап чилел
ксуз, къаравулда хьаначтIани. Гьа
и чIавуз зи вилериз, кам алай са
кьакьан итим, чи кIвалерихъ къвез
акуна. Адан буйдал, зиреквилел,
алукIунрал кьилел, кIвачел, юкьва
авай гапурдални къуьнуьхъ галай
винтовкадал, иллаки звер ганвай
яргъи спелрал гьейран хьана
амукьна зун. ЦIелегуьндал ихьтин
итим, зун инаваз икьван чIавал,
садрани заз акур тушир. Дуьз
лагьайтIа, са легьзеда зи беденда
гьатна зурзун.
Садлагьана рехъ дегишна, ам
чи кIвалихъ къвез акурла, биши
ванцел за гьарайна: «Чи кIвалихъ
са итим къвезва, я диде!»
«Гила вучда, Муминат вах, итимарни кIвале авач, Желил буба
къвезва кIвализ, -къалабулух акатна лап чи Жавгьарат халадик. И
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М. ЖЕЛИЛ
кIан хьанач. Маса сефер жедачни?
А гафар заз ван хьанач. Зунни гьадан гуьгъуьниз…
Магазинда кIвалахзавай Сефибег, Ватандин ЧIехи дяведин ветеран,
езне тир чи. Заз ам пара хуш инсан
тир чил кьурдалай инихъ кIвачи.
Гьикьван хъсан ихтилатар ийидай
Желил бубадкай вичи.
Гьич садавни рахан тийиз, Желил
буба акъвазнавай дезгедихъ. Якъин
адаз са вуч ятIани кIанзавай. Адан
секинвал чIурна за:
-Желил буба, салам алейк.
-Ва алейки салати ва салам, чан
бубадин.
И арада Сефибегни агатна чав.
Гъилер яна таниш хьана, кIанидакIан хабар кьуна. Ахпа ада Сефибегаз «са вад юкI агъ кIанзава заз»
лагьана.
-Желил буба, гъил къачуна на, ви
вилик за чинин кIевивал къалана. Са
цIуд
йисан
идалай
вилик
ЦIелегуьндал Зиядинан кIвале ксай
гъвечIи лежбер…
-Яваш, яваш. Гаф атIун за.
ТIварун стха туширни? Шукур хьурай
ви кьадардиз, Йа Ребби. Им накь
хьайи са кIвалах хьиз алама хьи
рикIел зи. Гьакъикъатда цIуд йис
фенва уьмуьрдай. Маншаллагь ви
зигьиндиз, акъатнавач фикирдай…
И арада Сефибегни хтана.
-Желил буба, ваз кIан хьайи им
вад юкI агъ. Пул акъудмир. Вири
хьанва, вири ганва.
-Вад-вад сефер вахкуда вав Аллагьди.
Иншаллагь, Желил буба, вун
къвез ая мукьвал-мукьвал, вун атун
чи берекат я, вун акун гьам чи девлет я.
-Куьн Аллагьдал аманат хьуй, зун
фида.
Алатна къвез йикъар-варцар,
физва уьмуьр, адет тирвал, гьисаб
тийиз гьатда йисар. 8-Мартдин югъ
тир, къе дишегьлийрин тир сувар.
Медениятдин гьаятда кIватI хьанвай
эркек-диши, къуша зуьрнейрин сесери япар ийизвай биши. Гьа и юкъуз,
ша лагьай хьиз, хайи-кьейидакай
хкечI тийидай, суварин югъ вичин яс
хьиз гьисабдай Хейренсани атанвай.
Халкьар са гьал секин хьанвай
арада, лап кицIи кьур хьтин савух, ван
авуна дишегьлийрикай сада.
-Я кьей папар! ТIанай къвезвай
итим аку деве кьван!
-Ви мез кьатI хьуй, кьей Хейренса, ам шейх Желил буба я. Ван
хьанайтIа вучдай вуна? Вуж вичикай
рахайтIа, яргъалайни ван жедайд я

а касдиз.
-Язух хьана гила зи, акакь хъийидач кIвализ.
Желил буба рехъ дегишна фена
ам дуьз жемят авай гьаятдиз. Хейрансандив агатна ам, декьикьада акъвазна ам тамашиз адан къайи вилериз.
-Дугъриданни, ви вилерай зун
деве хьиз аквазван?
-Вун гъавурда дуьз акьукь, я
халу…
-Зи вилериз дуьз аквазва, ви чин
хьанва лап кьалу. Дишегьлидин чина
авай ягь акъатун, ам иблисдиз мукьва хьунин лишан я.
Желил буба экъечI хъувуна рекьел, хандин муькъвяй тIуз хъфена рехъ
кьуна. Зун гуьгъуьниз фенай адан
лап муькъвел. Амма адан кам явашнач зун туна.
Желил буба неинки чаз са шейх
яз, ам гьакI жерягьни яз чидай гзафбуруз чаз. Чахъ духтурар гьазурзавай
дарманрал, азарлуйрин патарив физ,
суваб патал сагъар хъийидай ада. Зун
са шумуд кIвализ фена, хуьруьз фена
ада сагъвал гун хъувур. Кьибле патан
Дагъустанда ам тефей хуьр амач жед.
Вич жерягь яз, адаз теклиф тавур чка
авач жед.
Ингье, гъвечIи са вакъиа хуьквезва мад рикIел зи. Югъ нисинихъ агалтзавай, зун кIвалевай юкъуз и чи
кIвалерин вилик гъвечIи са багъ квай.
Лап виликдай, хсусиятдин чIавуз,
адан иес тир Кьади. Ахпа а чка иесисуз яз амукьна, та-а атана советар
чикIидалди. Им тарихдай квез са
гъвечIи юхлама.
Пудкъад лагьай йисаралди багъдин иес чи райкомдин къаравулчи
ва фаргъунчи, вич Чепелви-чи хуьруьнви Загьир тир. Гила акакьна чун
суьгьбетдин юкьвал. Вуж-вуж ятIа чун
сад-садаз хьанва чир. Зун айвандик,
Загьир халу тутун тарак ксанва. Желил буба, заз чидай кас, сад лагьана
багъдин юкьвал акъатна, чи
кIвалерин къаншарда, Загьир халу хух
ацалтна ксанвай тутун тарак акъвазна. Са тIимил амай гьарагъиз за: «Загьир халу» Къарагъа!»- хьанач завай,
айибар тир. идлай гъейри, чавай чун
авай яргъа.
Аян хьанатIан чидач, баян
хьанатIан чидач, Загьир халу, кичIе
хьайи аял хьиз, ахварикай хкатна,
къарагъиз хьанач эвел, вилик квайди
вуж ятIа чир хьайила, ам хтана вичвичел.
-Гъил къачу, чан Желил буба, зун
даялмиш хьанвай тIимил.
-Айиб авач, айиб авач, я чан хва,
гъил къачудай кьван кар хьанвач. Акь-

алдачни бес са вил.
За а чIавуз мягьтелвал ийидай
са к ар авай. Гьар вуж рахаз
хьайитIани Желилав, адав анжах
«буба» лугьуз рахадай. ГъвечIичIехи гьар сада зам адет яз аквадай. Амма гьар нив рахаз
хьайитIани вич, «чан хва» лугьуз
рахадай. Бязибуруз ам рахшанд
хьиз аквадай. Са яшдавай инсанар
икI рахайла, сада «буба», сада
«чан хва» лагьайла,ю чун гъавурда гьатдачир.
-Гила за ваз са суал гун, чан хва
Загьир, на жаваб це?
-Башуьсте, чан Желил буба.
-И рехъ кьуна фейитlа зун, мумкин яни Абасан кIвализ акъатун?
-Та-ак. Мумкин кар туш гъвечIи
хуьре алатун, мумкин кар я рекьяй
рекьиз акъатун. ИкI ая на. ЭкъечI
хъия шегьре рекьел. Акъатда вун
«хандин муькъвел»…
-Ахпа анлай яргъарихъ ваъ,
эрчIи патахъ лап свасарин хивел
кьван…
-На зун вучиз яргъал рекье
твазва икьван? Гъил къачу на бубадилай, ибур чидай рекьер-хулар я фадлай.
Желил буба рек ь е гь атн а
чIуру къубу галайвал. Загьир
халу аламукьна, кьурай къах хьиз
алайвал. Зун патал им туькIвей
к ар тир Желил буба аквадай,
адахъ галаз рикI шад жедай кьве
келима рахадай.
Чи салавай гирведлай кам
яна зун элясна.
-Желил буба, ваз нисинин
хийирар хьуй.
-Хийирар ваз Аллагьди гуй.
ЦIелегуьндал хуьквезмач хьи?
-Мукьвал-мукьвал гьалтзава
чун.
-Танишвилер квадриз тахьуй,
суваб авай кIвалах я.
-Гьелбетда. МискIиндивай
фидан и ч ун Абас халудин
кIвализ.
-Ваз гьикI чида зун физватIа
гьа кIвализ?
-Загьир халудихъ галаз вун
рахадайла, зун чи айвандин кьилевай. Заз хъсандиз ван хьана.
Гьавиляй заз, суваб патал, ваз
куьмек гуз кIан хьана.
-Аферин, хва, аферин. Ви
кьатIунрал гьейран я зун, икьван
тамам ва дерин.

(Эхир къведай нумрада).
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Возбуждено уголовное дело
ПРОКУРОРСКОЙ проверкой установлено, что Бабаев
Аташ Закариевич, зарегистрированный в с. Бутказмаляр
Магарамкентского района, согласно похозяйственным книгам сельской администрации и сведениям Росреестра не
имеющий в собственности жилого помещения на территории СП «село Бутказмаляр», получил заведомо подложную
справку № 156 от 22.04.2015 в филиале по Магарамкентскому району ГУП «Дагтехинвентаризация» о наличии домовладения в с. Бутказмаляр Магарамкентского района.
В последующем, 22.04.2015 Бабаев А.З. предъявил названную подложную справку в государственный орган – МРО
УФМС России по Республике Дагестан в Магарамкентском
районе, в целях получения определенного права – закон-

ПРОКУРАТУРОЙ района проведена проверка по обращению Улубекова Ш.И. о нарушениях земельного законодательства и порядка рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
Проверкой установлено, что 21.03.2016 Улубеков Ш.И.
обратился к главе администрации сельского поселения НовоФиля Эмиргамзаеву А.М. с заявлением о нарушениях земельного законодательства.
Главой сельского поселения в нарушение требований
п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение не рассмотрено и ответ не дан, также

ного основания для оформления разрешения на временное проживание и видов на жительство сроком на три года
для своей супруги – Бабаевой Франгиз Микаил Кызы, 1954
г.р., гражданки Азербайджанской Республики, в вымышленном жилом помещении в с. Бутказмаляр Магарамкентского района, собственником которого он не является.
По материалу доследственной проверки, направленному прокурором в орган предварительного следствия для
решения вопроса об уголовном преследовании, постановлением от 01.06.2016 дознавателя ОМВД России по Магарамкентскому району в отношении Бабаева А.З. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

Проверкой установлено
срок рассмотрения обращения не продлен, уведомление
о продлении срока рассмотрения обращения Улубекову
Ш.И. не направлен. По данному факту прокуратурой района 19.05.2016 возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренным ст. 5.59 КоАП
РФ, в отношении главы сельского поселения «село НовоФиля» Эмиргамзаева А.М. которое направлено мировому
судье с/у № 122 Магарамкентского района.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

ГЪИЛ-ГЪИЛЕВАЗ ЗЕГЬМЕТ ЧIУГУРЛА
РАЙОНДА аялрин йикъаз
талукьарна тухвай мярекатрин арада Магьарамдхуьруьн
почтамптдин коллективди
тухвай мергьяматлувилин акцияди кьетIен чка кьуна. Акция
акьалтзавай несилдин фикир
хайи чIалал желб авунин ва
аялар патал акъудзавай
«Кард» журналдин тираж хкажунин мураддалди кьиле тухвана. Нетижада гьа и юкъуз 60
журнал подписка авуна. Хайи
лезги чIалал акъатзавай газетрин, журналрин подпискадин месэла хцибурукай сад хьуниз килигна чи корреспондент
Афисат Айдемирова Магьарамдхуьруьн почтамптдин начальник Людмила Алиметовадихъ галаз гуьруьшмиш хьана
ва адаз са шумуд суал гана.
- Людмила Ибадуллаевна,
куьн и къуллугъдал тайинарна са акьван вахт хьаначтIани,
гьам идарада, коллективда,

7
6

КУЬРУЬ КЪЕЙД
Алиметова Людмила Ибадуллаевна I955 – йисуз Магьарамдхуьре
къуллугъчидин хизанда дидедиз хьана. Хайи хуьуруьн юкьван школа,
ДГУ – дин экономический факультет акьалтIарай пешекарди вичин
зегьметдин рехъ С.Стальский райондин казначействодин начальниквилелай башламишна.
Гуьгъуьнлай Дагавтодордин отделдин начальник яз, Россельхозбанкдин алава офисдин управляющий яз ва са жерге маса къуллугъар
авуна . 20I3 – йисалай Магьарамдхуьруьн почтамптда сифте начальникдин заместитель яз, 20I5 – йисалай начальник яз зегьмет чIугвазва.
Людмила Ибадуллаевнадихъ мягькем хизан ава.
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кIвалахда аквадай дегишвилер арадал атанва. И жигьетдай квевай вуч лугьуз жеда?
- Жуван кIвалах сифте нубатда кIвалахдин дисциплина, коллективда сигъ алакъаяр хуьнилай, гьар са работник
вичин везифайрив жавабдарвилелай эгечIунилай башламишна . Х ъс ан п е ше к а ра р
авай коллективда къайдадик
квай кIвалах тешкилна ва гьар
са камуна къастунин кIевивал
авун истемишна. Ихьтин зегьметди хъсан нетижайрихъ
гъана. 20I3 – йисалай Магьарамдхуьр, Докъузпара, Ахцегь, С.Стальский, Кьурагь,
Агъул, Хив ва Рутул районриз
къуллугъзавай Магьарамдхуьруьн почтампт алай вахтунда кIвенкIвечийрин жергеда гьатнава. Муьжуьд райондиз къуллугъ авун, районрин
ОПС (отделение почтовой
связи) –рин кIвалахдал гуьзчивал тухун ва идахъ галаз
с ад х ьиз р ес пу блик а дин
п очта мп тр ин ар ад а кьил е
физвай конкурсра, спартакиа да йр а
иштир ак ун ,
кIвалахдин рекьяй вири къалурунрай вилик хьун – им коллективдин гьакъисагъ зегьметдин нетижа я. Алай йисуз
чи операторар тир Р. Ражабовазни К.Бабаевадиз (Рутул ва
С.Стальский районар), Хивдин ОПС – дин начальник
Р.Рашидоваз ва са жерге маса
работникриз Россиядин почта ФГУП- дин Гьуьрметдин
грамотаяр гана. Майдин вацра Ставрополда «Почтадин
алакъадин виридалай хъсан
отделение» лишандик кваз
кьиле фейи межрегиональный конкурсда Хивдин ОПС –
дин начальник Р.Рашидов 3 –
чкадиз лайихлу хьана. Гьа и
вацра почтайрин работникрин профсоюзди республикада тухвай спартакиадада чи
коллективди 2 – чка кьуна.

- Йисан кьвед лагьай паюнин подписка гьикI кьиле физва ?
- Зи рагьметлу бубади са шумуд йисуз республикада акъатзавай лезги газетдин редактор яз
кIвалахнай. Чаз аял вахтунилай
жуван хайи чIалаз гьуьрмет авун,
дидедин чIал хуьзвай гьар са
кIвалахдиз къуват гун адетдиз элкъвенай ва къенин юкъузни чун
гьа адетар хуьнин терефдарар я.
Къенин юкъуз подпискадин
кIвалах гзаф четиндиз кьиле физва. Йисан сифте кьиляй гьужум
авунин нетижада арадал са вуч
ятIани жезва, амма йисан кьвед
лагьай паюна подпискадин месэла чун патал имтигьандиз элкъвезва. Жуван лезги чIалал акъатзавай
«Самурдин сес», «Лезги газет»,
«Самур», «Дагъустандин дишегьли», «Кард» ва са жерге маса газетар, журналар кхьин тавун айиб
я. Фикир гайила, пудкъад агъзурдилай алатна агьалияр авай районда I 000 касди ва цIуд агъзур
авай гъвечIи райондани I000 касди газет кхьин зигьиндивай кьабул
тежедай крар жезва. Подпискайрин рекьяй чун республикада
кIвенкIвечи чкадал алатIани и месэладай четинвилер гзаф ацалтзава. Лезги лагьай тIвар алай гьар
са касди, хайи чIалал акъатзавай
газетдиз, журналдиз, театрдиз къуват гун патал чпин пай кутунин чарасузвал гьамиша авайди я. «Тек
капуни ван ийидач» , - лугьуда бубайрин мисалди. Ша чна ата бубайрилай атанвай тарих, хъсан
адетар давамарин, хайи чил, чIал
патал чIугур зегьметар квадар тийин. Нубат алачир рекьериз чна
гьакьван кьвед, пуд къатар харжзава, амма чи миллет, культура
къалурзавай ихьтин важиблу крар
фикирдай акъудзава.
Инал завай С.Стальский ва
Ахцегь районрин руководствойрин тIварар кьун тавуна акъвазиз жедач. Гьар йисуз и районрин руководителри чеб кьиле
аваз и месэладив тамамвилелд и эгечIза ва ва к ьиле к ьур

кIвалах кьилиз кьван акъудзава. Ихьтин иштираквал амайбурун патайни хьанайтIа чи
кIвалах мадни вилик фидай.
Гьелбетда лезги газетдин тир аж
бег ье м
х к а жиз
а ла кьна ватIа ни чун се кин
акъвазнавач. Алатай йисарив
гекъигайла вири къалурунрай
чун вилик ква. Алай йисан Iпаюна 24 848 касди газет подписка авунва ва абурукай 2I00
журналар я. Доходрин рекьяй тамамарнавай пландин
кьада р в иш п роцентдил ай
алатнава. Россиядин почта
ФГУП -дин Дагъустанда авай
управлениедин куьмекдалди
ва жуван такьатралди идарадин дараматар ремонтнава,
кIвалахдай къулай шартIар
тешкилн ава. Гьар сува риз
махсус школа – интернатда
авай аялрин патав физва, чалай алакьдай пишкешар гузва.
Гзаф аялар авай дидеярни
фикирдай акъудзавач. Гьабурувни чи гъил агакьзава. Са
жерге акцияр кьиле тухузва.
Россиядин почта ФГУП –
дин Генеральный директор
Д.Е. Страшнов чи республикадиз, райондизни мугьман хьана.
-Чи чIехи уьлкведин вири
пипIериз фейи заз, кьибле патан халкьдихъ хьтин культура,
мергьяметлувал, зегьметкешвал, ватанпересвал ва атай
мугьман кьабулзавай адетар
санайни акунач, - лагьанай
Дмитрий Евгеньевича. Магьар амдх уьруьн почтамптдин
кIвалахдиз лайихлу къимет
гана.
-Людмила Ибадуллаевна,
вири хилерай ихьтин агалкьунар хьун сифте нубатда
куь ва куьне регьбервал гузвай коллективдин лайихлувал я. Къуй идалай кьулухъни квехъ кIвалахда хъсан
агалкьунар, уьмуьрда хушбахтвал хьурай !
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11- июнь, 2016- йис.
ФУТБОЛ - 2016

АДЕТ ХЬАНВАЙВАЛ, чи республикада
футболдай сад лагьай чка патал кьилин
лигадин футболдин командайрин арада
первенство кьиле физва. И акъажунра Магьарамдхуьруьн «Леки» командадини иштиракзава ва ам, гьамиша хьиз, женгинин
кlвенкlве ава.
4- июлдиз «Леки» команда 8- турда Махачкъала шегьердин
«Судостроитель» командадихъ галаз гуьруьшмиш хьана. 90 декьикьада давам хьайи къати женгина 3:4 гьисабдалди «Леки»
гъалиб хьана.
Алай вахтунда Дагъустандин кьилин лигадин первенство Рамазандин сивер хуьнин варз хьуниз тамашна вахтуналди
акъвазарнава.
Агъадихъ, чна куь фикирдиз первенстводин турнирдин таблица гузва.

Положение команд на 5 июль 2016 год.
И- игры, В- выигрыши, Н- ничьи, П- поражения, О- очки.

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

ЧИ ЛЕЗГИ ХВА МАД ГЪАЛИБЧИ

ДЗЮДОДАЙ Гран-при сериядин турнирда чи районэгьли Ренат Саидова кьве йис идалай вилик I- чка кьунай. И акъажунра
Ренат Саидова 6 секундда гъалибвал къазанмишуналди цIийи
рекордни эцигнай.
И йикъара Испанияда дзюдодай кьиле фейи Европадин кубокдин акъажунра чи кьегьал хва
Ренат Саидов мад гъалибчи яз
экъечIна, къизилдин медал къазанмишна.
Акъажунра 26 гьукуматдай
255 спортсменди иштиракна.
Россиядин хкянавай командадик
вад къизилдин ва гимишдин медалар къазанмишнавай I4 спортсмен квай.
I00 кг.виниз тир заланвилин
категориядай
татамидал
экъечIай, 20I4 - йисан дуьньядин
чемпионатдин буьруьнж медалдин сагьиб Ренат Саидова Франциядай тир Месси Катангудин,
Седрик Медеуфан, кIуьд сеферда Испаниядин чемпион тир Анхел Паррудин ва финалда 20I3 –
йисан Европадин чемпионатдин
3 – призер, Франциядай тир Жан
– Себастьян Бонвоисинадин винел гъалибвал къазанмишна.
Чи командадик квай Эльбрус
Заманова вичин заланвилин (60
кг) категориядай буьруьнж медал
къачуна.
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