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Цин кьадар ва ери хъсанарин
28- СЕНТЯБРДИЗ кьиле фейи
муниципальный райондин администрациядин аппаратдин совещание, эхиримжи вахтара адет
хьанвайвал, хуш хабаррилай
башламиш хьана. «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Кьил Фарид Агьмедовав халкьдин культура хуьнай, мягькемарунай ва
культурадин рекьяй санал
кIвалахун вилик тухунай РД-дин
культурадин министерстводин
чухсагъул малумарнавайдан
гьакъиндай чар ва Магьарамдхуьруьн райондин культурадин управлениедин начальник Эседуллагь Селимовав халкьдин культура хуьнай ва вилик тухунай РДдин культурадин министерстводин Диплом вахкана.
Ахпа муниципальный райондин Кьил Фарид Загьидиновича
«Магьарамдхуьруьн райондин
агьалияр 2012-2017- йисара
хъвадай ери авай целди таъминарунин гьакъиндай» муниципальный тайин тир мураддихъ
рекье тунвай программа уьмуьрдиз кечирмишзавай гьалдин
гьакъиндай информация авун
патал гаф «Эцигунрин, архитектурадин ва ЖКХ-дин отдел» МКУдин начальник Малик Беговаз
гана.
Малик Юнусовича къейд авурвал, муниципальный тайин тир
мураддихъ
рекье
тунвай
Программа уьмуьрдиз кечирмишун патал тайин тир кIвалах тухванва. «Чепелар-МагьарамдхуьрГъепцегьар» групповой водопровод янава. ЦIийи булахрай яд
къачузва, яд кIватIдай ва пайдай

алава гьавизар эцигнава.
«Ярагъкъазма-ЦIийихуьр-Къиличхан-Кьуьчхуьр» групповой
цIийи водопроводдин проектринни-сметадин документация гьазурнава ва адан ахтармишунар
кьиле фенва. Яргъал девирда
ишлемишун себеб яз кьилин ва
чара ийизвай сетар технический
разивал тежедай гьалдиз атанва.
Нетижада мукьвал-мукьвал аварияр жезва, туькIуьр хъувун патал чIехи такьатар серфзава.
Яшайишдин кIвалерин кьадар
эхиримжи 30 йисуз гзаф хьуниз
килигна куьгьне системадивай
агьалияр целди таъминариз жезвач. Коммуникацияр ва тадаракар куьгьне хьун, михьунин куьгьне къайдаяр себеб яз цин ери
агъуз аватзава.
Совещаниедал гьалай месэладай агьалияр хъвадай целди
таъминарунин кIвалах йигинарунихъ рекье тунвай къарар кьабулна.
Аппаратдин совещаниедал
гьакI чпи тухузвай кIвалахрин
гьакъиндай УО-дин начальник У.
Абейдуллаеван, райадминистрациядин кадровый кIвалахдин ва
информациядин таъминарунин
отделдин начальник Л. Буржалиеван, УК-дин начальник Э. Селимован, «Хуьруьн майишатдин
отдел» МКУ-дин директор, хуьруьн майишатдин илимрин кандидат Н. Ибрагьимован, ОВДдин начальникдин заместитель Г.
Эфендиеван ва масабурун информацийрихъни яб акална.
Ф. ГЬАЖИЕВ.

ФУТБОЛ-2015

Вилик
важиблу
къугъун ква
2015- ЙИСАН сентябрдин вацра 3- дивизиондин (ЮФО ва СКФО)
футболдин командайрин арада
футболдай Россияда сад лагьай
чка патал кьиле физвай къугъунрин календарда къалурнавайвал,
вичин стадиондал 3 команда - «Динамо-Дагестан», «Магас-ИнГУ», ва
«Хасавюрт»кьабулна. Пуд къугъунани чи гадаяр инанмишвилелди
гъалиб хьана.
30- сентябрдиз Магьарамдхуьре «Хасавюрт» командадихъ галаз
кьиле фейи къугъун футболдал
рикI алайбуру чIехи интерес аваз
гуьзлемишзавай. Къугъун мугьманрин вири къуватар кIватIнавай гьужумдилай башламиш хьана. Абуру ракь чимизмаз гатут лугьудай
мисалдал амал ийизвайди хьиз
тир. Амма варариз абурулай туп
ягъиз алакьнач. Акси яз чи гадайри мугьманрин къапучи варарай
пудра туп акъудуниз мажбурна.
И къугъуна иллаки Т. Къадимов
тафаватлу хьана. Ада акси варариз кьве туп яна. Пуд лагьай тупни
ада давла гуналди жегьил футболист Гьажиди яна.
8- октябрдиз «Лекиди» вичин
стадиондал Астрахандин «Волгарь-М» кьабулда. И къугъун лугьун хьи, «Леки» патал иллаки важиблуди я. Астрахандин команда
гужлуди яз гьисабзава. 8- октябрдиз «Лекидин» тереф хуьз кIватI
жен чун.
Ф. ГЬАЖИЕВ.
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ЕРИШ ЯВАШАР ТАВУНА
1941-1945- йисара
Ватандин ЧIехи дяведа
Советрин халкьдин
Гъалибвилин 70 йис
тамам хьуниз талукьарна Вирироссиядин
«Растим патриотов
России» конкурс кьиле
тухванай. И конкурсдин райондин этапда
«Боевой настрой» номинациядай 2-чка кьур
Магьарамдхуьруьн М.
Гьажиеван тIварунихъ
галай 1- н у мрадин
СО Ш- дин тарихдин
малим Гьажибутаев
Ярмет Муьгьуьдинович райондин образованиедин упралениедин Грамотадиз лайихлу хьанай. Гуьгъуьнлай ам 1941-1945- йисара Ватандин ЧIехи
дяведа Советрин халкьдин Гъалибвилин 70 йис тамам хьуниз талукьарна Вирироссиядин «Растим патриотов России»
конкурсдин республикадин этапда активвилелди иштирак
авунай ва къазанмишай агалкьунрай Дагъустан Республикадин образованиедин ва илимдин министерстводин, дяведин,
зегьметдин, ВС-дин ва къайдаяр хуьдай органрин ветеранрин (пенсионеррин), ветеранрин Республикадин комитетдин
кьвед лагьай дережадин дипломдалди наградитна. Гьа ихьтин диплом Магьарамдхуьруьн М. Гьажиеван тIварунихъ галай 1- нумрадин СОШ-дизни гана.
ЯРМЕТ Муьгьуьдинович
дяведин аялрин жергедай я.
Агъа Ярагърин хуьруьн колхоздин чубан тир адан буба
ф р о н тд и з р е к ь е г ь ат а й
1942- йисан январдиз Ярмет пуд йисаз кам вегьенвай аял тир. Хизанда адалай гъейри мад кьве вах
авай. Пуд аялдиз тIуьн гун
патал диде колхозда йифюгъ лугьун тавуна кIвалах
авуниз мажбур хьана.
Моздок шегьерда дяве
авуниз гьазурай ва присяга
кьабулай буба Муьгьуьдин
къати женгер кьиле физвай
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Украинадиз рекье туна. Ахпа
адаз Курско-Орловский дугадал кьиле фейи ягъунра иштиракун кьисмет хьана. Гьа
ина Успи хуьр патал кьиле
фейи къати женгина адал залан хер хьана ва гьа ина адаз
сур кьисмет хьана.
Дидеди гъвечIи Ярметаз
ва адан кьве вахаз неинки
д и д е в а л , г ь а к I бу ба ва л н и
авуна. Ам дяведин йисара галатун тийижиз чIугур гьакъисагъ зегьметдай ругуд медалдиз лайихлу хьанай. Ам яшар
виш йисахъ агакьдайла рагьметдиз фена.

Ярмета дидедин зегьметар ва умудар бада ракъурнач. Ад а В ин и Я раг ър ин
ирид йисан школа, ахпа Маг ь а р а м д х уь р уь н ю к ь в а н
школа акьалтIарна. Бубади
женгер чIугур Украинада армиядин жергейра къуллугъна. Къуллугъ аферин алаз
акьалтIарай младший сержант 1962- йисуз Дербентдин культурадин просветительный учлищедиз гьахьна. Ам акьалтlарайла Магьарамдхуьруьн райондин
культурадин отделда, пионеррин КIвале, музшколада, райондин методк абинетда кIвалахна.
Ярмет Муьгьуьдиновича
гьа и йисара кIвалахдивай
къерех тахьана Дагъустандин госуниверситетдин тарихдин факуьлтетни агалк ь ун р а л д и а к ь а л т I а р н а .
1994- йисалай инихъ Магьарамдхуьруьн М. Гьажиеван
тIварунихъ галай 1- нумрадин школада тарихдин ва
обществознаниедин малимвиле кIвалахзава. Ам школада, районда, республикада кьиле физвай жуьребажуьре конкурсрин, олимпиадайрин активный иштиракчи я. 1- категориядин малим
тир ам, винидихъ тIвар
к ь ун в а й б ур ул а й г ъ е й р и ,
гзаф кьадардин Гьуьрметдин грамотайрин, дипломрин, пулунин пишкешрин ва
гьевесламишрин сагьиб я.
А л а й в а х т ун д а Я р м ет
М уь гь уь д ин ов ич а М аг ьа рамдхуьруьн М. Гьажиеван
тIварунихъ галай 1- нумрадин школада, вичиз адет
хьанвайвал, ериш явашар
тавуна кIвалах давамарзава.
Фикрет ГЬАЖИЕВ.
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СА КАСНИ
РИКIЕЛАЙ
ФИДАЧ

26- сентябрдиз Магьарамдхуьруьн кьилихъай
фенвай шегьре рекьин къерехдал Тагьирхуьрел
фидай рекьин къекъуьндал Гьалимов Бейдуллагьа рекье авайбур патал къванцикай эцигнавай
кIвалин патав гзаф инсанри иштиракай мярекат
кьиле фена. Ам машинар гуьзлемишдай кIвалел,
Низами Бейдуллагьовичан тIвар эбеди рикIел
аламукьдайди авун патал, мемориальный доска
ачухуниз ва гьа и куьчедиз Низамидин тIвар гуниз талукьарнавайди тир.
Гьалимов Низами Советрин Армиядин жергейра къуллугъ ийидайла къагьриман хьиз телеф
хьана. Ам эхиримжи сеферда рекье тваз гьуьрмет авунин лишан яз Магьарамдхуьруьз армейский къуллугъдин юлдашарни хтанвай. Адалай
инихъ гзаф йисар алатнава, амма эхиримжи нефесдалди Ватандиз, яракьдин юлдашриз вафа-

ЭБЕДИ РИКIЕРА АМУКЬДА
УЬМУЬР манасуз кечирмишай йисарикай регъуь тежедайвал кечирмишна кIанда,- лагьанай Островскийди. Заз акI я хьи, Гьалимов Бейдуллагьаз гьа и фикирдикай вири уьмуьрда эвез тежедай лишан, чIуриз тежедай рехъ хьана. Уьмуьр жегьил чIавалай секинсуз
пешедиз- инсандин секинвал ва саламатвал, къайдакъанун хуьниз бахшай ада пенсиядиз экъечIдалди вафалувилелди, уьтквемвилелди, женгчивилелди вафалувал къалурна. Къулугъдин везифаяр кьилиз акъуддайла уьмуьр хатуливилик акатай, яракьлу тахсиркардин хураз текдиз фейи дуьшуьшарни хьана. Пенсиядиз экъечIайлани Бейдуллагь Гьалимоваз секинвал чир
хьанач. Ам гьамиша жемятдин юкьва аквада, къуникъуншидин, хуьруьн гьалдин къайгъуда жеда. Ада
рикIин эмирдалди хийирлу гзаф крарик кьил кутуна. Месела, ада вичин харжидалди Магьарамдхуьруьн куьгьне сурариз турбайра аваз хъвадай яд гъана ва кран
эцигна. Сурарик цIийи варар кутуна. Аваданламишунин маса кIвалахарни авуна.
Бейдуллагь Гьалимов чIехи хизандин кьил я. ТIуруни
куруна авайди къачуда,- лугьуда лезгийри. Бейдуллагь
Гьалимован веледарни гьа буба хьтин низамлу, савадлу, бажарагълу, инсанвилин буржи гьамиша вине кьадайбур хьана.

лу хьайи Низами рикIелай алатзавач, я алатни
ийидач. Гьа и фикирар анал кьиле фейи митингдал рахай малимар тир Къ. Регьимханова, Х. Хидирова, школадин юлдаш Къадашева райвоенком Э. Гьажиева тестикьарна.
Куьчедиз Низамидин тIвар гунин ва мемориальный доска ачухунин митинг «сельсовет Магарамкентский» СП-дин аваданламишунин рекьяй
мастер М. Яралиева ачухна ва къагьриман хцин
уьмуьрдикай суьгьбет авуна. Ахпа СП-дин кьил
Р. Агъамирзоева Магьарамдхуьруьн агьали Гьалимов Низами Бейдуллагьович эбеди рикIера
хуьн патал куьчедиз адан тIвар гунин гьакъиндай
къарар кIелна.
Ахпа буба Бейдуллагьа ва Р. Агъамирзоева
мемориальный доскадин чинай авадарнавай
перде ачухна.
Анал гьакI Р. Агъамирзоева куьче къайдадиз
гъун хиве кьуна.
Фикрет ГЬАЖИЕВ.
Шикилра:мярекат кьиле физвай чкадал.
Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.
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ПИСНИ ХЪСАН САНАЛ ЖЕДА ДЕКЬЕНА
(поэзия-прозада)
(Эхир. Эвел 39- нумрада).
Тамам кьуд йисуз Гьасана,
Юсуф
хандиз
мирзевиле
кIвалахна, гьа са чIавуз ада хандин
аялриз, тарсарни гуз алахъна.
Хъсан фенай кьве патанни
кIвалахар, эхир кьиляй хандин кьилел къвана хар. Харни къурна Гьасан эфендиди кхьей фарманди.
Урус пачагьдин Указди, фялележбердиз азадвал багъишнай, и
багъишди Дагъустанда ханлухар
вегьенвай кьван къуватдай. Инизни тамаш тавуна, Юсуфа, вичин
ханвал хъийизвай. Губернатордин
векилди, Вини Ярагъдал атана хан
Дербентдиз хутахнай.
Гьадлай кьулухъ Гьасанни, Кьасумхуьрел хъфена, Дуванханадиз
чпин. Ахпа цIикьвед йисуз хьана
Кьибле патан Дагъустандин найиб
яз. Эфендидин яратмишунрин
уьмуьрда, ибур хьана пара бегьерлу йисар. А йисара Эфендидин
къелемдикай хкатна бул, лап маналу ктабар. Кьан, месела, сад
«Асари Дагъустан», сад «Жарабул
мамнун» хьуй, муькуьд «Жарабул
Диван». Ада кхьей кьван дастарин,
шиирринни чарарин, кьаз жедач
къе чавай сан.
Эфендидин бегьерлу тир
уьмуьрда, кьетIен машгьур чка кьур
и вакъиа, чи дагълуйри Урусатдин
пачагьдиз, акси яз тухвай и къизгъин женгера чпин машгьурвал
къалурна душмандиз. Чи дагълуйри, ва Гьасанан гьунарри, чIехи
буба, игит муршид, шейх Магьамед
Ярагъиди къалурай рехъ несилриз
тарс хьун патал тикрар хъувуна
цIийиз.
И пудкъанни цIерид йис, имансузри эфендидиз акъвазарна лап
багьаз. Кьве йисалай Гьасан эфенди кьуна, ам Тамбовдин губернидиз суьргуьнна. Шукур хьурай ам
халкь авур Халикьдиз, кьуд йисалай амнистидик акатна, хтана вичин кIвализ.
КIвализ хтайвални ада, вичин
буба Абдуллагьан медреса лап
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цIийикIа туькIуьрна. Кьибле патан
Дагъустанда гьич санани авачир,
алай аямдив, илимрив дуьз кьадай,
герек вири ктабрални тадаракрал
таъминарна, тIвар-ван авай пешекарар агудна… На лугьуди, медресада
къаз фонарар куькIуьрна.
Вич суьргуьндай хтайвалди, медресадихъ галаз сад хьиз, Гьасан
эфендиди кьакьан вичиз кIвалерни
эцигна. ИкI тахьана гьич жезвачир.
Атун-хъфин пара хьанвай Алкьвадрал. И кар алакъалу хьанвай медресадихъ галазни, идалай гъейри, таниш-билиш
патай
къвезвай
кIвализни. Аквар гьалда, бубадин
кIвал куьгьне хьанвай, и девирдив
кьазмачир, Гьасан Эфендидин девир, ам эсиллагь масад тир. А
кIвалерин мешреблувал, чаз Эминан
шиирдайни аквазва: _Ви тIвар кьуна
иниз къвезва гьар инсан, «Мубарак
хьуй» лугьуз ваз алим Гьасан, на къапудал кутIуна занжурда аслан, ихьтин къариб гьайван хупI ярашугъ
я…».
Чна гьикьван фелек-шелек
авуртIани фанада, чи уьмуьрдихъ
эхир ава, вичин эхиратдин кIвализ
«салам» лугьудай ада. Гьасан Эфендини гила ялгъуз хьанва, зайиф я.
Ферз ятIани, ихьтин инсан чилик кутаз гьайиф я. «Бес чи пайгъамбар туначни кьван сура? Вахт хьайила ам
виридан чка я. Зи чкани гьам тушни
кьван къе-пака»,- кьетI авуна Гьасана.
Тапшурмишна вичин талукьрал
тадиз: «Бубадин гьал пайгарзавач,
фад хтурай лагь кIвализ». Гьа и юкъуз Курхуьруьзни, балкIандаллаз, рекье туна са мирес, ам нин патав, вуч
хабар гваз атанватIа, мус къведатIа,
я къведачтIа, фад хтунни тIалабнава,
я гьа хьуре, я чи хуьре, хьун герек туш
са ван сес, и ихтилат чи пуд касдин
арада хьун я лап бес.
Са цIикьвед югъ алатдамаз, рухваярни, хутуларни, акатайвал ваъ
гьелбетда, машинраваз, хтана. Дугъриданни, бубадин гьал нахуш тир,
амма ам рагьметдиз фенва лагьай
гаф, ам таб акъатна, ам буш тир.

Хтайбуруз лап шад хьана, абуруз
буба чан аламаз акуна.
Хтай багьа мугьманар, шадвилелди кьабулна, гьер тукIуна къажгъанар, хуьрекрай куьк ацIурна. Хуьре
авай мукьвабуру илифарна са-сада,
хвена абру бубайрин чахъ амай и пак
къайда.
И вахтунда Гьасана, вичин миресдихъ галаз, цIийи хъувуна меслят,
арада мад кас аваз. Мад Курхуьрел
хъфена чин эцигиз и кардал. Геж тавуна хтана мирес фейи чкадай. Хтайвални лагьана: «Валлагь, мирес, артухан, гафар жезва арада, лагьана
хьи, мехъер туш, я тейижир ксар туш,
чаз кьведазни кIанзава гум датIун чи
акадай. Зун Гьасанахъ гелкъведа
анжах суваб паталди. Яшлу хьанвай
шейх итим, адаз кIан я михьивал,
парталдинни бедендин. Бес некягьда авачиз, зун адав гьикI агатин? Я
гьадазни, я зазни, кIанзавай туш квез
чидай, а алакъаяр месин. Араба гваз
ша пака, ният михьи яз рикIин. Ялгъуз инсан я зунни, чара авач, за
гьикIин.
Экуьнахъ фад къарагъна,
капIуналла Эфенди, мирес Регьим
гьаятда, ава къекъвез кваз тади. Са
арадлай айвандик, эфенди кваз акурла, хкаж хьана Регьимни миресда вил
акьурла.
-Теспачавал ква хьин вак?- хабар
кьурла Гьасана, «Зун теспача жедачни, вун гилани ксана. Пака хъфиз
кIанзава чи мугьманриз, эгер хабар
ятIа ваз.
-Валлагь, хабар туш, хва, заз. На
араба гьазура, абур вири кIватIда за.
Регьим тадиз хъфена, вичин гьазурвал акваз. Адаз вичин гьаятда акуна балкIан аваз, вичелни пурар алаз.
Атайда чирвал гана, Курхуьрелай
атанва, и кьилин гьал хабар кьаз.
Жаваб гана а касдиз, и пата гаф
къекъуьрдай, гьич са касни жедач
чаз. Вун атайвал ахлад, дуст, зунни
алаз гуьгъуьнал.
Гьасан эфендидин кIвале,лап чарасуз ва жавабдар, ихтилатар физва
кьиле. «Заз хабар я, зи балаяр, хтай
патахъ хъфиз гьазур жезва куьн. Къе
тахьурай, пака хьурай, мугьманар я,
ферз я хъфин. Куьне хабар кьазвач
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завай, вучиз эвер хъувурди тир вирдаз санлай. За хабар кьан гила квевай. Куьн хъфизва, хъсан рехъ хьуй.
КIани-дакIанни авач квехъ садахъни.
Захъ игьтияж ава жеди, хъфидай вахт
хьайилани хабар кьазвач хир куьне?
Зун нел ихтибар авуна хъфизва. Зун
ажалдин саракайни куьрсарнавайди
квез чизва. Зи фикир за лагьана,
хьаначтIани ам дегьне, куь фикирни
лагь куьне».
-Куь вилик чахъ чи фикир хьун
мумкин туш. Куь вилик чун лукIар я.
Аллагьдин рехъ вун фейи, чи халкьдин кар на хвейи, чи авамвал на кайи,
савадлувал на гайи… ви илимдин
гьунар я. Вуч затI я кьван чи фикир,
лагь, ви вилик, гьар са буйругъ къе
на гудай тамамариз я чун шерик. Куьре пата сад лагьай хуьр, хуьре авай
сад лагьай кIвал, Дагъустанда сад лагьай чIал… ибур туна вун чахъ галаз
хкведач. Де на лагь кван, вун гафарихъ къекъведач.
-Курхуьрел са муъмин дишегьли
ала, ам яшариз залай тIимил яшлу
я, амма сагъламвилиз залай жанлу
я. Икьван гагьди ам мукьва тир заз
вах хьиз. Эгер куьне куь разивал
гузватIа, эгер бубадихъ куь рикI
кузватIа, ам хкведа зи кIвализ.
-Пара хъсан фикир я, атанвайди
ви кьилиз. Вучиз кисна ацукьнава,
рази ятIа, фена хкин ман кIвализ. Вуч
лугьуда на буба?
-Гьар са кардихъ вичин эдеб, абур
ава. Кьве варз кьван я, и кIвалах чи
гъиле аваз, рекьер, сирер дуьз хьайила квез тел яна, гила кьуд-вад югъ
хъижезва кIвале аваз. Гьикьван хийирдин кар ятIан, гьадахъни са абур
ава. Чи яцарин гьарабани фадлай
фена Курхуьрева. Гила чна нянихъ
недай хуьрекдинни къайгъу ийин.
-Валлагь, буба, ви фикирри Кремлдин сятини хьиз кIвалахзава. Чун
хуьрерин уьмуьр течиз, ваз тарсар гуз
алахъзава.
-Куьн санизни фин герек туш, чи
кIвалахар чизва чаз. Алиди гьер
алажзава багъда чи, амай крарни
ийида чаз вичи. Заз авайди тек са
кардин дидар я, гьа кардикай фикир
аваз, зи гуьгьуьлни лап дар я. Квез
аквазва дишегьли тахьун кIвале, ичIи
кIвал я, кур ийидай ви зегьле. Паб
авачир кIвале итим ажуз я, яр-дуста-

рин арадани адан гьуьндуьр агъуз я.
Тек дишегьли ажуз жедач итим
кьван, тек хьунади тIвар къачудач нагьакьан, акьуллу паб кIвалин кIвалах,
гъуьлуьн дамах я, якъин. Гьелбетда
зав, и тешпигьар кьазвач къе, заз
кIамайди, зун кIанзавай, регьимлу,
муъмин папа, эхиратдиз рекье тун.
-На хъсандиз башламишай ви
негъил, перишандиз куьтягьна гьакI
эхир кьил. Чаз чизвачтIа, ваз чизва
ам хъсандиз, вуна къари, чна диде
лугьуда а инсандиз. Ша гьа жуьре
башламиш хъийин мехъер.
-Буба, завай хабар кьазва сусари,
вуч къачуда лугьуз цIийи дидедиз.
-За лагьанай, ам куьчедай кьуна
гъизвай жавла туш. Ам акунриз ва
жасаддиз я лап хуш, дишегьли я
кIубанзамай ва сархуш… Малла Салигь атанвачтIа, эвера.
-Эфенди, зун ви къуллугъдиз
атанва. Завай са кар авун хьана, хъел
текъвез хьуй, ваз лап талукь мукьвабрикай, ви мецелай за иниз ша лагьанва.
-Кьавалар я кимизмайбур… Курхуьрелай кьил агъадалди аваз,
авахьзавай араба…
-Ангье вуч я араба!- гьарайна са
аялди. Гьасан эфендидин кIвалериз
мукьва, арабадай эвичIна сад, аваз
инсанрин юкьва, гьахьна вичин гьаятдиз. Абур-мешреб, кьадардин буй,
туькIвей партал, хъиянавай гимиш
сарар ва ширин сес авай ада лагьана:
-Саламалейк, чан хизанар, министирар, губернаторар, алимарни духтурарни гуьзелар! Куьн акунихъ вил
галай зи, квелай Аллагь хьурай рази,
гъурбатрай хтай балаяр, авач чахъ
квелай аялар! Алкьвадарин чан жемятар, кьабула зун куь хизандиз,
шейх Гьасанан теклифдалди, атанва
зун гьадан кIвализ. Ингье, вични атанва ам, гегьенш айвандин и кьилиз. Аквар гьалда, гьазур жезва ам чи гьалаллу некягьдиз.
-ФатIимат, ФатIимат! Бесрай тIун
ви теблигъат.
-Малла Салигь, сабурлу хьухь,
хьанвач гьич са аламат.
Гьасан эфенди экъечIна айвандик, гьаятдавайбур кис хьана, кутурбур хьиз къайи цик, Малла Салигьни
атана, акъвазна адан вилик. Са

кьвед-пуд кас мад хтана, абур
гьахьна гьа кIвализ, Гьасан Эфенди, ФатIимат, ибур кваз гьабрун вилик…
Маншаллагь, хьанач жеди и
мукьвара, ихьтин мавлид Алкьвадарал. Лап баркалла и жемятдиз, икI тухвай чеб са хизан хьиз.
Аферин хьуй ФатIиматаз, яргъал
рекьяй, атай юкъуз къалурай чаз,
вич и кIвалин иеси яз. Алкьвадарин дишегьлияр, мягьтел хьана
амукьна, я бахтавар, ФатIимат
вах, куьн мавлиддин яргъи йифиз, акунач чаз вун са герен
ацукьна. Сифтегьан йиф на и
кIвализ кам къачур, ам сад лагьай къадам хьана бахтлувилин,
абуруз кьведазни акур.
Лугьудалдай на таяриз, бада
фена яргъи уьмуьр, ваз акур, Аллагьди ваз хгана гьа зегьмет на
чIугур. Тунач Аллагьди ви сиве
мез какур, фитне, гибет таз фидай вун куьчедал, тарифдин гаф
рахадайла, дилавар тир, такабур.
Лугьудалдай вуна рикIяй, Йа
Ребби, На кьисмет ая, Гьасан
эфендидихъ галаз, вах-стха яз,
къуьн-къуьневаз жемятризни акваз-акваз фин са магьледин рекьяй. Шукур хьурай Сад Аллагьдиз, ви ниятдин михьивили, ви
сабурдин мягькемвили, михьиз
хвейи муьгьуьббатди, агакьарна
мураддив ви. Сабур-абур я, инсан, чи.
…Са зур йисуз хьана гьа икI…
Пакам капIунал алайла, чIехи
касдин акъвазна рикI. Сад Фаргьад яз, садни Ширин, садан
рикIе дердер амаз лап дерин,
муькуьданни и фанадин тIямар
амаз лап ширин.
Ваз шукур хьуй я Сад Аллагь,
Ваз кIани лукI шейх Гьасаназ, и
фана на са фироуси хьиз гана,
къуй ферикъат хьурай гьана.
Мецел ширин, акьул дерин
ФатIиматаз, анжах инсанрин сиверай икI чидай чаз, и дуьньяда
дадмиш ийиз тахьай тIямар, На
гун хъувун тIалабда чна гьадаз.

М. ЖЕЛИЛ.
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Усилена административная ответственность
юридических лиц за массовое распространение
экстремистских материалов
С 13 мая 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от
02.05.2015 № 116-ФЗ в статьи
13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
регламентирующие административную ответственность за
распространение экстремистских материалов.
В соответствии с поправками, внесенными в статью 20.29 КоАП РФ, размер
штрафа за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опублик ованный федеральный
список экстремистских мате-

риалов, их производство либо
хранение в целях массового распространения, составит от ста
тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, установлена адм и н и с т рат и вн ая от ветс т вен ность юридических лиц за производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к
осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления
такой деятельности, за исклю-

чением случаев, предусмотренных статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстрем и с т с к и х о р га н и з а ц и й ) и
20.29 (производство и распространение экстремистских материал ов) КоАП РФ.
Правон аруш ени е повл еч ет
наложение штрафа в размере от ста тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией
предмета правонарушения.
А. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора
района, юрист 1 класса.

Ответственность за участие
в незаконном вооруженном формировании
К приоритетным направлениям деятельности нашего государства относятся вопросы противодействия терроризму и экстремизму как угрозы безопасности Российской Федерации.
К преступлениям террористического характера законодательство относит участие в незаконном вооруженном формировании на территории нашего
государства, а также участие на
территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской
Федерации, что предусмотрено
ч. 2 ст. 208 УК РФ.
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Незаконным вооруженным формированием является организованная вне рамок закона группа лиц,
имеющих оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, представляющая угрозу для граждан, конституционного строя и территориальной целостности государства.
Вопросы обороны и безопасности находятся в исключительном
ведении государства, поэтому вооруженные формирования не могут
создаваться органами власти
субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями либо гражданами.
При этом, следует отметить, что
за совершение участником незаконного вооруженного формирова-

ния какого либо преступления,
его действия будут квалифицированы по совокупности преступлений - по ч. 2 ст. 208 УК РФ
и по статье за совершенное им
преступление.
Вместе с тем, если лицо добровольно прекратило участие в
незаконном вооруженном формировании и сдало оружие, оно
освобождается от уголовной ответственности по ст. 208 УК РФ
и может понести уголовное наказание в случае, если в его действиях содержится признак другого преступления.
М. АПАЕВ,
заместитель прокурора
района, советник юстиции.
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ЧIехи сувар хьиз
КАЛЕНДАРДА школадилай виликан образованиедин работникдин югъ- жуван профессиональный сувар пайда хьунал чун- бахчайрин работникар гзаф
шад я. Магьарамдхуьруьн
аялрин «Солнышко» бахчада 27- сентябрдин югъ тербиячидиз бахшна чIехи сувар хьиз кьиле фена.
Чи аялрин бахчада 230
аял ава. Абуру гьар юкъуз
иниз суварик хьиз еримишзава.
Чи аялрин
б а х ч а д и н
кьетIенвал адак ай ибарат я
хьи, ина чIехи
ва дус твилин
коллективди
кIвалахзава.
Ам районда виридалайни иерди, виридалайни хъсанди, виридалайни къулайди я. И н а
гьинихъ килигайтIани гуьгьуьл шадардай акунар я.
КIвалерин, къенепатан музыкальный залдин туькIуьр
хьуни, фойеда ва гьаятра
авай цуькверин булвили,
патарив гвай аялрин шикилри гуьгьуьл ачухарзава. Рук оводителдилай баш ламишна ина гьар сад къулайвал, гуьрчегвал мадни хъсанариз алахънава. Вири аялриз кIвале хьиз къулай хьун
патал.
Ина гьакъикъатдани лап
хъсан педагогри, чпин кеспидин устадри, бажарагълу
ва яратмишдай тегьердин
инсанри кIвалахзава. Абурун жергеда 20 тербиячи,

музыкадин руководитель, логопед, психолог, социолог, английский чIалан малим, хореограф, физический культурадин руководитель, медицинадин сестра ва 30-дахъ агакьна жуьреба-жуьре къуллугъар
ийизвай работникар ава. Гьа
и инсанар себеб яз чи аялрин
«Солнышко» бахчади республикадин конкурсра «Безопасные дороги детям» номинациядай 1- чка, «Юный эколог»
номинациядай 2- чка кьуна ва
ам РД-дин образованиедин ва

илимдин министерстводин
грамотайриз лайихлу хьана.
акьалтзавай несил тербияламишунин ва чирвилер гунин
рекье къазанмишай агалкьунрай чи музыкальный руководитель Алик Мирзоевич РДдин образованиедин ва илимдин министерстводин Гьуьрметдин дипломдалди лишанлу авуна.
Райондин «Йисан тербиячи» конкурсра чи тербиячияр
тир Ирина Юнусовади 1- чка
(2013- йис), Эльвира Насрединовади 2- чка (2014- йис),
Рагнета Османовади 1- чка
кьуна.
Терибиячидин йикъаз талукь яз «Цуькверин мастерс-

кой», «Чан алай жергеяр»,
«Кар алакьдай гъилериз
сугъулвал чидач» махсус
пипIер туькIуьрна. Тербиячи
Османова Рагнета Альбертовнадин дестедин аялри
гьазурай чIехи концерт гана.
Суварик гзаф кьадар
диде-бубаяр, маса мугьманар, образованиедин управлениедин векилар атанвай.
Суварин и юкъуз чи зегьметдиз къимет гун, чухсагъулар малумарун хуш жедай
кар хьана. Иллаки гзаф тербиячийрин
ва абурун
к уь мекч ийрин зегьмет
райондин
администрациядин,
образованиедин управлениедин ва
бахчадин
профкомдин
Гьуьрметдин
грамотайралди, пулунин премийралди лишанлу авун иллаки
хуш кар хьана.
Суварин гьа и юкъуз вичин уьмуьрдин 55 йис аялар
тербияламишуниз бахшай
чи чIехи юлдаш, несигьатчи,
аялвилин уьлкведин лайихлу раб отник гьуьрметлу
Шагьмарданова Галина
Исаевна лайихлу пенсиядиз
рекье туна. Намуслу ва гзаф
йисарин гьакъисагъ зегьметдай адаз Гьуьрметдин
грамотани гана.
Э. МИРЗОЕВА,
аялрин «Солнышк о»
бахчадин старший тербиячи.
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А.Г. ГУЬЛМАГЬАМЕДОВ
ИГИТ гьунардал фидайла
ада халкьдин патай жедай
гьуьрметрикай, машгьурвилерикай, тарифрикай, тIвар-ван
акъатуникай фикир ийизвач.
Алим Гуьлмагьамедов Агьмедуллагьни гьа игитдиз ухшар
хьанва. Ада вичин савадлу
вири уьмуьрда тIварар патал
ваъ, рикIин эрзиман мурад
кьилиз акъудун, жуван хайи
халкьдиз хийирлу са кар авун
патал зегьмет чIугуна.
И йикъара чал чIуру хабар
агакьна. Дарман тахьай азардикди чи тIвар-ван авай районэгьли Агьмедуллагь Гуьлмагьамедович Гуьлмагьамедов
рагьметдиз фена.
Агьмедуллагь Гуьлмагьамедович 1936- йисуз Муьгъвергандал дидедиз хьана. Ада
хуьруьн школада, Бакуда
алишверишдин техникумда
кIелна, ДГУ акьалтIарна. Пуд
йисуз ракетайрин кьушунра
къуллугъна. Азербайжандин
илимрин Академияда аспирантура акьалтIарай 1966- йисалай инихъ Даггосуниверситетда кIвалахзава, вичини
сифте йикъалай кафедрадин
заведующийвиле.
Ам илимдин гурарайни
гьакI инанмишвилелди хкаж
хьана: филологиядин илимрин

Азадогълийрин хуьруьн СОШ
акьалтIарайдан гьакъиндай 2012йисуз Мирзоева Гуьзел Насрудиновнадиз гайи 05-АБ сериядин
0068113- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.

кандидат, доктор, профессор,
Дагъустан Республикадин ва
Россиядин Федерациядин тIебии
илимрин лайихлу деятель, Россиядин тIебии илимрин Академиядин гьакъикъи член.
Гьа и йисара ада филологиядин илимрин докторарни,
цIудралди кандидатарни гьазурна.
Профессор Агьмедуллагь
Гуьлмагьамедович общественнополитический уьмуьрдин яцIани
хьана. Ам Республикадин «Язы-

кознание Дагестана» журналдин жавабдар редактор, республикадин пуд журналдин
редколлегиядин член, Даггосуниверситетда илимрин кандидатвилин диссертацияр хуьдай Советдин председатель,
Россиядин илимрин Академиядин Дагъустандин илимрин
центрда чIалан, литературадин ва искусстводин Институтда докторвилин диссертацияр
хуьдай Советдин председателдин заместитель хьана.
Россиядин халкьдин культура
ва тарих чирзавай Илимрин
фондунин ва Россиядин Федерациядин образованиедин Министерстводин вири дережайрин гъалибчи хьун алимдин
лап чIехи агалкьун хьана.
Ам илимдин рекье къазанмишнавай агалкьунриз килигна гузвай Президентдин стипендиантни тир. Адан зегьмет
гьакI «За отличные успехи в
высшей школе» медалдизни
лайихлу хьанвай.
Игитди садра гьунар ийизва, уьмуьрлух тIвар амукьзава.
Алим Агьмедуллагь Гуьлмагьамедован къанажагълу вири
уьмуьрни игитдинди хьиз эбеди яз элдин рикIера амукьда.
Чна рагьметлудан хизандиз, мукьва-кьилийриз дериндай хажалат чIугуналди башсагълугъвал гузва.
«Самурдин сес»
газетдин коллектив.

Магьарамдхуьруьн нянин умуми
образованиедин
школа
акьалтlарайдан гьакъиндай 2013йисуз Магьамедвелиев Ибрагьим
Байрамовичаз гайи 05-АБ сериядин
0084388- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди
яз гьисабин.
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хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гузва.

Газет Магьарамдхуьруьн райондин администрацияда регистрация авуна.
Регистрациядин № 301.
Редакциядин адрес:

Газет гьафтеда
садра акъатзава.

Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче, 4.

Телефонар: редактор- 25-1-37, жавабдар
секретарь - 25-1-39, бухгалтер-25-9-69.

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

Газет ООО «Самур» типографияда
гьазурна ва гьана чапна. 368780.
Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,4.
Лезги чlал.

Индекс 63340. Тираж 1317.
+7
Заказ № 42.

