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1- СЕНТЯБРДИЗ дагъдин ценеривай башламишна Каспий
гьуьле акьадалди райондин вири школайри чпин ракlарар ахъай-
да- им кlелдай цlийи йис башламишунин лишан жеда. И юкъуз
7800 аял партайрихъ ацукьда, абурукай 806 аял школайриз сиф-
те кам вегьезвайбур я. Вири школайра 1700 малимди аялриз чир-
вилер гуда.

МАЛИМРИН  АВГУСТДИН   АКТИВ

  АДЕТ  хьанвайвал,  гьар
йисуз  августдин вацра   рай-
ондин  малимрин  актив  кьиле
тухузва. Алай  йисуз  и   маре-
кат  26-августдиз  кьиле  фена.

 Активдин  кIвалахда   шко-
лайрин  директоррини  абурун
заместителри,  профкомрин
председателри,  ясли-бахчай-
рин  заведующийри,  райцен-

трдал алай  са  бязи  идарай-
рин  руководителри  иштирак-
на.
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   МЕСЭЛА  КЪАРАГЪАРЗАВА

  ДЕГИШАРДАЙ  ВАХТ  АЛУКЬНАВА
  РАЙОНДИН  администраци-

яда   райондин   общественный
Советди   «КьетIен  кьезилвилер
авай  агьалияр  дарманралди
таъминарун»  темадай  элкъвей
стол  кьиле   тухвана. Гуьруьшда
райондин  общественный  Совет-
дин членрилай  гъейри   дарман-
ралди  таъминарунал  машгъул
учрежденийрин, гьакI  СМИ-рин
векилри     иштиракна.

   Элкъвей  стой  кьиле   фи-
дайла  агьалийрин   кьезилвилер
авай  категория   дарманралди
таъминардайла  гьалтзавай   та-
тугай  месэлайриз  килигна.  Эл-
къвей  столдин   иштиракчийри
къейд  авурвал,  райондин  кье-
зилвилер  авай  агьалияр  дар-
манралди   таъминарунин карда
адет  хьанвай  кимивал   аптекай-
ра  чарасуз  герек  тир  дарманар
тахьун  я. Абур  гзаф  дуьшуьшра
маса, тIимил   таъсир   ийидай
дарманралди   эвез   ийизва. Гьа
и  карди  агьалийрин  патай  на-
разивал арадал  гъизва.

Социальный  страхованиедин
Фондунин  региондин  отделени-
един   Магьарамдхуьруьн   рай-
онда  авай  уполномоченный  Али
Абдусамедова  хабар   гайивал,
дарманрин  чкадал   гьар  вацра
пул  къачузвай  федеральный
кьезилвилер авай  ксариз  соци-
альный  къуллугърин  кIватIални
къачудай  ихтияр  ава. Иник  ча-

расуз  герек  тир  дарманралди  таъ-
минаруналди   медицинадин  пул-
суз  куьмек, гьакI  медицинадин
рекьяй  гереквал  аваз   гьисабайтIа
санатарно-курортный   путевка  къа-
чудай, ракьун  рекьин   пригород-
ный   транспортда  аваз, гьакI  сагъ-
ардай  чкадиз фидайла ва  элкъве-
на  кIвализ  хкведайла   междуго-
родный   транспортда аваз  пулсуз
фидай  ихтияр  ава. Кьезилвилер
авай     гзафбуру  исятда  соцпакет
къачузвач, пулунин   компенсация
хкязава. Абуру и  кардин себеб ап-
текайра  дарманар  тахьун  яз  гьи-
сабзава.

  ЦРБ-дин  кьилин  духтурдин
заместитель  Алзыра   Ширинова-
ди  къейд  авурвал,  хци   месэлай-
рикай  сад  социальный  къуллугъ-
рин  кIватIал  къачунин  ихтияр
хвенвай  федеральный  кьезилви-
лер авайбуруз- I ва 2-  группайрин
инвалидриз  дарманар  чара  аву-
нин   месэла  яз  ама. Ихьтинбур
районда  770  кас ава. Кардик  квай
законодательстводихъ  галаз  кьа-
дайвал,  ихьтин  агьалияр    дар-
манралди  пулсуз   таъминарун
патал  вацра   679  манат чара
ийизва. Амма  гзаф  уьзуьрар  сагъ-
ар  хъувун   патал  дарманриз  са
кьадар  гзаф  пул  харжна  кIанзава.
И  кар  иллаки   онкологиядин  уьзуь-
рар  квайбуруз,  рикIинни  дамар-
рин  системаяр  уьзуьрлубуруз,
бронхиальный  астма,  шекердин

диабет,  дуркIунрин уьзуьрар
квайбуруз  талукь я.

-Исятда  кардик  квай  систе-
мада, - 4I-нумрадин   аптекадин
директор  Эрзиман  Кемберали-
ева  къейд  авурвал, -кьезилви-
лер   гуналди  дарманралди  таъ-
минарун патал  чара   ийизвай  та-
кьатар  менфятсуз  харж  жезва.
Гьа  са  азарлуди кьведра  ва я
пудра  финаанеламишун  арадал
къвезва. И  такьатар  здравоох-
ранениедин  системада
амукьнайтIа, абуру  азаррин  ви-
лик   пад  кьун ва  уьзуьрар  сагъ-
ар  хъувун  патал  кIвалахдай.

Элкъвей  столдин  нетижаяр
кьуналди, райондин  обществен-
ный Советдин  председатель
Агъадаш  Нагъметуллаева  къейд
авурвал, кьезилвилер  авай  агь-
алияр  дарманралди  таъминару-
нин  исятда  кардик  квай  сис-
темди  къенин  йикъан  истеми-
шунриз   жаваб  гузвач, я  агьа-
лийривай  дарманар  къачудай
чпин  ихтияррикай  тамамвилел-
ди  менфятни  къачуз  жезвач.

Элкъвей  столдин   иштирак-
чийри   рейсадвилелди къейд
авурвал,  кьезилвилер  авайбур
дарманралди  таъминарунин  си-
стема  дегишардай  вахт  фад-
лай  алукьнава ва абуру  гьа   и
месэладай  вуч  авун  герек  ятIа
чпин   теклифар  гана.
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ВЕЗИФА-ХАЛКЬДИЗ
 КЪУЛЛУГЪ АВУН

  КЪЕНИН  зи   ихтилат  Со-
ветск  хуьре  яшамиш  жезвай
Мамедгьуьсейноврин  хизандикай
ийиз  кIанзава.Хизандин  кьил
Мамедгьуьсейнов   Сулейман
Гьашимович   I950-йисуз  Азербай-
жандин  Агъадаш   райондин
Арабуджах хуьре    хипехъандин
хизанда  дидедиз  хьана. Гьелбет-
да, четинвилер гьеле аял  вахту-
нилай   гьалтна. Муьжуьд  аял
авай  хизан  бубадихъ галаз  са-
най-масаниз  куьч  жезвай. Ихь-
тин   шартIара   са  къулайвал
жезвачиртIани,  аялар  гъвечIи-
чIехид  чидайбур, зегьметдин къа-
дир  авайбур  яз  чIехи   хьана.

 Ялцугърин  хуьруьн агьалий-
рихъ  галаз  I952-йисуз Мамедгь-
уьсейноврин  хизанни Советск
хуьруьз куьч  хьана.  Ина  хуьруьн
школада  8-класс  акьалтIарай
Сулейман  Махачкъалада  меду-
чилищедиз  гьахьна. Ам
акьалтIарайла  кьве  йисуз  Ватан-
дин вилик   вичин  пак  тир   буржи
аферин  алаз  тамамарна. Арми-
ядай  хтай  жегьил  пешекар Со-
ветск  хуьруьн  ФАП-дин  заведу-
ющийвиле   тайинарна. Вичел
ихтибарнавай  кар   гьакъисагъ-
вилелди     тамамарзавай, чIехи
хуьре  вири азарлуйрихъ  вахтун-
да  акакьзавай  Сулейман  Гьаши-
мовича   жемятдин  патай  еке
гьуьрмет  къазанмишна. Вичин
пешедин  устадвал  хкажиз,  гьа-
миша  вичел  кIвалахиз  хьана.

Амма  виридалайни   лишан-
лу  вакъиа  адан  уьмуьрда  I974-
йисуз  хьана. Малимвилин  пеше
хкянавай  Кишмирадихъ  галаз
сир сад авуна   мягькем хизан
кутуна.  Ругуд  йисуз  халкьдин
сагъламвилин  къаравулда  акъ-
вазай  Сулейман  Гьашимович
уьмуьрдин   шартIар  себеб яз  ме-
дицинадивай  къерех  хьана. Ам
гьа   девирда    районда
кIвенкIвечи    тир «Фрунзенский»

совхоздиз  кIвалахал    фена. Ина
ада  гьар  жуьре  къуллугъар авуна.
Гуьгъуьнлай  ам  кадрийрин  отдел-
дин   начальник
хьана.КIвалахдивай  къерех  тахьа-
на   Туладин  сельхозакадемияни
акьалтIарна. Кьилин  кIвалахдихъ
галаз  сад  хьиз  ада   партиядин
сифтегьан  организациядин  секре-
тарвилин  везифани  тамамарна,
муьжуьд йисуз   хуьруьн  Советдин
депутатрин собраниедин   предсе-
датель  хьана.Къенин  юкъузни  хуь-
руьн  депутат я.  Ам   сечкийра,  Ви-
рироссиядин   переписра  активви-
лелди  иштиракуниз  килигна  шу-
мудни са  гьуьрметдин  грамотай-
риз,  медалриз  лайихлу  хьана.
Адахъ  Россиядин  Госкомстатдин
председатель В.А.  Соколинан
тIварунихъай  ганвай  наградаярни
ава. И   наградайрин  арада «Магь-
арамдхуьруьн  район  вилик  туху-
ник   лайихлу  пай  кутунай,  хуьре-
ра   муниципальный   тешкилатар
тешкилунин  карда  активвилелди
иштиракунай»  адан  зегьметдиз
райондин  руководстводини  еке
къимет  гана. Гьи   фронтда  зегь-
мет  чIугунатIани,  Сулейман Гьа-
шимовича  бушвал  авунач, ада   вич
халис  женгчи  тирди   тестикьарна.

Ам са  юкъузни  кIвалин, хуьруьн,
обществодин  месэлайривай  къе-
рех  хьанач.

  Хсуси  уьмуьрни  хсуси  зегь-
метдалди  къайдадик кутуна.
КIвал вичин  зегьметдалди  эциг-
на,  багъ  кутуна, веледар уьмуь-

рдин  шегьредал  акъудна. Тек-
диз  ваъ, уьмуьрдин   юлдаш, лай-
ихлу   малим, хъсан  тешкилатчи
Кишмира  Нуфеловнадихъ  галаз
санал. Кьве  руша  Одинцовода
медсестраяр яз, са  руша Сама-
рада  малим яз, хва Рената  Со-
ветск  хуьруьн  школада  соци-
альный  педагог яз кIвалахзава.
ГъвечIи   рушани  социальный  вуз
акьалтIарнава. Свас  Анжелади-
ни  гъвечIи классра авай аялриз
тарсар гузва. Бубадинни дидедин
гелерай  физвай  веледри   на-
муслувилелди  зегьмет чIугвазва.
Абуру  Сулейман  будадиз  муь-
жуьд  хтул   багъишнава.

 И йикъара  Мамедгьуьсей-
новри  хизан   кутурдалай  инихъ
40 йис  тамам  хьана. Абуру  гьар
жуьре    хуш  вакъиайрив,
рикIелай  тефидай  шад  легьзей-
рив  ацIай  баркаллу  уьмуьр  ке-
чирмишна. Къуй  идалай кьулухъ-
ни  куь уьмуьрда  анжах хъсан
кIвалахар, шад   мярекатар ва
ихьтин  юбилеяр  хьурай,гьуьр-
метлу  Мамедгьуьсейноврин хи-
зан!

                   А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилда: Сулейман буба хи-

зандин юкьва.

РАЙОНДИН газетдин  чинриз  яргъал йисара  уьмуьрдин    имтигь-
анрай  гъил-гъиле  аваз  экъечIай,  дурумлу  зегьметдалди  хайи  халкь-
диз  къуллугъ  авур,  баркаллу  уьмуьр кечирмишай  хизанрикай  макъа-
лаяр  мукьвал-мукьвал  акъатзава. Им  акьалтзавай  несил  патал
хъсан   тарс,  чешне  жезва.  Жегьиларни  чпи  кутунвай  хизан  хуьз,
гьалтзавай  четинвилериз  таб  гуз,  жуван  зегьметдалди  кIвал-югъ
кутаз  алахъзава.
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         КУЬРУЬ   СПРАВКА
ХАЛИЛОВ Шагьвар Азимович 1950- йисан

10- сентябрдиз Сулейман-Стальский район-
дин КIелед хуьре дидедиз хьана. Ина школа-
дин  8- класс куьтягьайдалай кьулухъ, абу-
рун хизан  Уружбайрин хуьруьз куьч хьана.
1969- йисуз Уружбайрин хуьруьн юкьван шко-
ла кIелна куьтягьайла вичин  мурад кьилиз
акъудун патал ам Саратов шегьердиз хуь-
руьн майишатдин институтдиз гьахьна.
Институт кIелна куьтягьайла адаз алим-аг-
рономдин  диплом гана. Хуьруьз хтана
«Правда» совхозда агроном яз кIвалахна.
Амма жегьилдиз кIелун давамариз кIан хьа-
на. И ният рикIе аваз  ам элкъвена Саратов-
диз хъфена ва аспирантурадиз гьахьна. Гьа
са вахтунда вичи кIелай хуьруьн майишат-
дин институтда малим яз кIвалахни авуна.
Аспирантура агалкьунралди куьтягьна.
2002-йисуз адаз профессор лагьай тIвар
гана. Алай вахтуна профессор, илимрин док-
тор Шагьвар Азимовича  Саратовда Плеха-
нован тварунихъ галай социально-экономи-
ческий университетда кIвалахзава.
Шагьвар Азимовичан лайихлувилер хуь-

руьн майишатдин илимрин доктор, про-
фессор, РАЭН-дин член, Россиядин обра-
зованиедин министерстводин гьуьрмет-
лу работник лагьай тIварцIелди, Генерал
Чуйкован медалдалди лишанламишнава.

И ЙИКЪАРА чун район-
дин  Уружбайрин  хуьруьн
юкьван школа кIелна куьтя-
гьай ва гзаф йисар алатай-
далай гуьгъуьниз машгьур
алим яз, мукьва-кьилийрал
са кьил чIугваз ва ял ягъиз
хтанвай машгьур алим ва
дамах гвачир инсан ХАЛИ-
ЛОВ  Шагьвар Азимовичахъ
галаз гуьруьшмиш хьана.

Дуьз лагьайтIа, зун и гуь-
руьшдиз виликамаз гьазур-
вал такуна, бейхабардиз ва
тади кваз фенай. Зарафат
туш, ихьтин машгьур, виниз
тир дережадин алимдихъ
галаз суьгьбет тешкилун жа-
вабдар кIвалахни я.

Амма зи къурхулувал би-
несузди хьана. Шагьвар Ази-
мович, сад лагьайди, вичин
алимвилин дережайриз та-
машайла кьадардилай гзаф
простой инсан тир. Ада лез-
ги чIал хвенвай тегьердиз

тамашайла, заз ам лезги
чIалан тарсар гузвай малим
хьиз хьанай. Кьвед лагьай-
дини, адахъ вичихъ галаз
суьгьбет ийизвай кас вичел
желбдай алакьун авай, и
жигьетдайни ам пешекар
педагогдиз ухшар тир.

Ахпа ам, за гайи суалдиз
жаваб гуз, хуьруьн майишат-
дин месэлайрал элячIайла,
ада вич гьуьле авай балугъ-
ди хьиз гьисс авуна. Зун па-
тал тажублу кIвалах ам тир
хьи, и яргъи суьгьбетда ха-
тадай кьвани са урус гаф,
вичин  пешекарвилиз хас
махсус  са термин акъатнач.
Ара-ара зи сивяй акъатза-
вай урус гафари зак регъуь-
вал кутазвай.

Ихьтин алимдин вилик за-
вай заз кIандайвал къулай-
диз тухуз жезвачиртIани, зи
рикIе авай суал гуниз зун
мажбур хьана :  «Шагьвар

Азимович ,  чи  газет
кIелзавайбуру, иллаки АПК-
дин хиле кIвалахзавайбуру
фикир гузвай са месэла ава.
Вучиз ятIани, эхиримжи йи-
сара чи чили гузвай бегье-
рар виликдай гузвайбурулай
зайиф я. Яраб себеб вуч
ятIа?

Аквадай гьаларай Шагь-
вар Азимовича вичиз и суал
гун гуьзлемишзавай хьтинди
тир. И месэладай ада са куь-
руь суьгьбет авуна. Гьелбет-
да, адан суьгьбет завай га-
зетдин чинра гьакьариз же-
дач, ам чахъ авай телевиде-
ниедин такьатралди агьа-
лийрив акакьариз хьанайтIа,
хъсан, хийирлу жедай.

Алимди чин кьун тавуна
вичин рикIе авайвал лагьа-
на: «Суал дуьз эцигнава,
адаз дуьз жавабни гун герек
я. Тарар бегьердиз къведал-
ди ва фад кьурунин себеб

АЛИМДИХЪ  ГАЛАЗ  ГУЬРУЬШ



 сес    30-август,  2014- йис.

5

питомникра битмишарзавай
къелемар, майвайрин шти-
лар ерисузбур ва чкадин гьа-
вадин ,  цин ,  накьвадин
шартIарихъ галаз кьан тий-
идайбур хьун, базаррал гъиз
гузвай вуч хьайитIани къачун
я. Хуьруьн майишатдин хиле
кIвалахзавай пешекарри гуь-
зчивал  тавун  ва  чкадин
шартIарихъ галаз  кьадай
сортар хкя тавун я. Вирида-
лай кьилин себеб лежберри-
ни фялейри виликдай хьиз
жавабдарвилин гьисс рикIе
аваз кIвалах тавун я. Тамаш
садра, Магьарамдхуьруьн
районда агъзур гектарралди
емишар, ципицIар, салан
майваяр битмишарзава, а
бегьерар вутIзава?

Суал тIал алайди я, вич-
ни тадиз жаваб истемишза-
вайди я. Жаваб ни гун лазим
я. За чун къерех ийизвач,
сифте нубатда чна- алимри.
Абур киснавач. Чаз виридаз
чизва, АПК вири серенжем-
ралди вилик тухунин къайгъ-
уда Президендилай башла-
мишна и месэла талукь вири
ава.

Чун патал садазни сир

туш, союз чкIайдалай инихъ
АПК гьихьтин чкадал атан-
ва? Чаз абурун кьадар- гьи-
сабни чизмач. Икьван гзаф
продукция гьасилзавай чIехи
районда ам гьал авун патал,
виликдай авай хьтин шумуд
завод эхцигна кIанзава? Лу-
гьун хьи, чарасуз кьвед. Фе-
дерациядин ва Республика-
дин куьмек галачиз, район-
дин бюджетдин тIем акакь-
дай кар туш.

Ят Iани ,  къейд  авуна
Шагьвар Азимовича, и йикъ-
ара райондин руководство-
дихъ- Фарид Загьидинови-
чахъ, Гьабибуллагь Желило-
вичахъ галаз хьайи суьгь-
бетдай  малум  хьайивал ,
мукьвал вахтара, вири къу-
ватар желб авуна гьасилза-
вай продукция гьал ийидай
такьатар кардик кутадай ни-
ятар ава. И месэла РД-дин
Кьил Р. Абдулатипован гуьз-
чивиликни ква.

Заз  алава  хъийиз
кIанзава хьи, илимдин къу-
ват екеди я, зун районэгьли
яз, алим яз зи чалишмиш-
вални жеда, амма чун пулу-
нин такьатар гвай ксар туш.

Чун куьмекдин гаф гвай ксар
я. И карда чи чалишмишви-
лер гзаф  жеда.  Районда
авай гьар са карчидини,
фермердини, пата-къерехра
яшамиш  жезвай ,
кIвалахзавай ксарини чпин
куьмекдин гъил яргъи авун
герек я. Ингье ачух мисал.
Израилда авай са инвестор-
ди Уружбадал кьве виш кас-
диз кIвалах жедай,  къуша-
рин як гьасилдай комплекс
эцигиз башламишнава. Ихь-
тин гьевеслу инсанар район-
дин руководстводи гьикьван
гзаф желб авуртIа, чи эконо-
мика гьакьван вилик фида,
яшайиш  гьакьван  хъсан
жеда.

«Самурдин сес» газетди
чи районэгьли ва чIехи алим
Шагьвар Азимовичан фикир-
рин тереф рикIин сидкьи-
далди хуьзва.

            Р. МУРАДАЛИЕВ.
Шикилра: 4-чина: про-

фессор Шагьвар Халилов.
5-чина: Ш. Халилов (чапла
патахъай   3 лагьайди)
мукьва-кьилийрин юкьва.

Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.

АЛИМДИХЪ  ГАЛАЗ  ГУЬРУЬШ
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ХУЬРУЬН  МАЙИШАТ

Чили  къайгъударвал, гъавур-
да  гьатун, иесивилин  гъилер  ис-
темишзава. Инвестицийрин
хъсан  гьалар арадал  гъун,  ин-
весторар  желб  авун истемишза-
ва. Абурни,  сифте нубатда,  чи
райондин  агьалийрин арадай
желбун  герек я.

   Чи  район  лап  фад  девир-
рилай  багъманчивилелди, уьзуь-
мчивилелди,  фад  битмиш  же-
дай ва  зулун  майвайралди   маш-
гьур   хьанва. Къе  райондин  чи-
лел  емишар ва  майваяр  битми-
шарун  патал   хсусиятчивилин
вири  жуьрейрин    къуллугърин
зегьметчийри  гьакъисагъвилел-
ди  зегьмет  чIугвазва.

Чпин  уьмуьр  чилел  зегьмет
чIугуниз   бахшнавай  инсанрихъ
асуллу  везифа  ава-хуьр  себеб
яз  культура  ва адетар, чIал,
яшамиш  хьунин  тегьер… квадар
тавунин  мумкинвал  амукьзава.
И  карни  хсусиятчивилин  гъвечIи
жуьрейрин  булвал  себеб  яз  жез-
ва. Гьавиляй,  производстводин
хилер  жезвай  кьван  гзафариз
чалишмишни  хьана  кIанда.

  КIвалахдин   дуьз  рехъ  гьикI
хкяда, бизнес-планар  туькIуьрун,

ЧИЛЕЛ РИКI АЛАЗ

ва  документар  туькIуьриз  чирун,
пешекарривай  куьмек   тIалабун ву-
чиз  важиблу  я?  Чун  фейи  «Ашага
-Яраг»  СПК-да, Гъепцегь ва  Со-
ветск  хуьрерин  арендадин майи-
шатра,  ОПХ «Красная  Звезда»
ГУП-да ва   масанра  чна  гьа  и  ме-
сэлаяр  къарагъарна.

Гьа  и  месэлайрихъ  галаз алакъ-
алу  яз, тайин  тир  арендатордин-
ОПХ «Красная  Звезда»  ГУП-дивай
2   гектар чил арендадиз  къачуна
хсуси  такьатрихъ  халидин  сал  ку-
тур  Абдулагъаев  Жалилан   зегь-
мет   тешкилунал  са тIимил  галай-
галайвал  акъвазиз  кIанзава.

 Жалил  Абдулагъаева  Къа-
якентдай  хъуьтIуьн  халийрин
гибридрин  элитный  Топчан,
Бомба, Амфион  тумар  ва  гатун
халийрин  Лада,  Дюна  сорта-
рин тумар  маса  къачуна. Тумар
гьяркьуьвилел 70   сантиметр
алай   полиэтилендин  пленка-
дин кIаник  цана. И  къайда
цIийиди ва  гележег авайди я.
Ада  яд  кьенятлувилелди  иш-
лемишдай,  алух  акьалтун  лап
тIимилардай  мумкинвал  гузва.
Идалайни  гъейри, полиэтилен-
дин   пленка  ишлемишуни  цан-
вай  шейэр  битмиш  хьун 20 сут-
кадин    йигинарзава. Имани эко-
номикадин важиблу  нетижа я.
Салахъ  гелкъуьнин  агрономи-
ческий  вири  кIвалахар  хизан-
дин  гъилин  зегьмет  ишлеми-
шуналди кьиле  тухузва.

Алава  ем яз  тIебии  миянар-
дай  шейэр  (къушарин  тIекьер)
чукIуруналди  ва  зиянкаррикай-
ни  азаррикай хуьн  патал вилик
пад кьадай  серенжемар кьиле
тухуналди арендатор Абдулагъ-
аев  Жалила  хъсан  бегьер  къа-
чуник  гьахълувилелди умуд  ку-
тазва.

                   Н. ВЕЛИЖАНОВ,
«Информациядинни   кон-

сультациядин  къуллугъ» ГУ-дин
Магьарамдхуьруьн  филиалдин
агроном, хуьруьн  майишатдин
илимрин кандидат.

ДУХТУРДИ  СУЬГЬБЕТЗАВА

К А Т А Р А К Т А
КАТАРАКТА-им  вилин шуь-

ше  хьиз  аквадай  пай  са  кьа-
дар  ва я  михьиз   рагъул  хьу-
нин  нетижада   инсанрин
ишигъ зайифарзавай  ва я
михьиз  буьркьуь ийизвай
уьзуьр я.

Катаракта-грек  чIалай  тар-
жума  авурла « чарчар»  лагь-
ай  чIал  я. Яни  и уьзуьрдик
азарлудаз  вири  шейэр  авахь-
завай  цяй  хьиз,  кьацIанвай
гуьзгуьдай  хьиз  аквада. Уьзуь-
рдин  сифте кьилера  «кви-
накс», «тауфон» витаминрин

стIалар   ишлемишунихъ метлеб
ава. Алай  вахтунда вилик  пад
кьаз  жезвач. Яш 40 йисалай
алатнавай, вилерин  зайифвал
гьиссзавай  вири агьалийри  скри-
нинг  авун  чарасуз я. Хаталубу-
рун  дестедик: шекердин  диабет,
ирсинай  атанвай уьзуьрар  квай-
бур, кIвачел залан дишегьлийриз
вирусдин  инфекцияр  квай  ката-
ракта авай аялар хьун  акатзава.

Шейэр хуш  алаз  акун,  яргъа
авай  шейэр хъсандиз  такун,
мукьувай  акун, айнаяр  алачиз
кIелун вилерикай  гьар  жуьре

шейэр  къарагъун, экуьникай
кичIевал  хьун, аквазвай  шей-
эр  кьвед   хьун,  рангар
кьатIиз   тахьун  уьзуьрдиз  хас
лишанар я.

Ультразвукдин  факоэ-
мульсификация  авуни ката-
рактадин  вилик  пад  кьадай
мумкинвал  гузва. Идалай
гъейри  хирургдин сагъаруни-
кай  менфят  къачуна  кIанда.
Сагъар  тавуни   михьиз  буь-
ркьуь  хьунал   гъун  мумкин
я.

            Д. ЭМИРБЕКОВА,
    ЦРБ-дин офтальмолог.

«ЧИЛ   ишлемишзавайдан   зегьметдихъ  чина   маса  са  республи-
кадани  авачир  хьтин   игьтияж  ава. А  зегьмет    нетижалуди  хьун
патал  чахъ вири  шартIарни ава. Кьилди  къачур са    республикада
авай  хьтин   тIебиатдинни гьавадин,  экономикадин,  зегьметдин
шартIарин  жуьреба-жуьревал, гьакI чуьллер,  дуьзенар,  дагъларин
ценер  ва  дагълар  санал  кьадайвал  хьун  бажагьат  мад  масанай
жагъуриз  жеда…»- къейднай  республикадин  Кьил  Р. Абдулатипова.
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А  Я  Л  А  Р
ЛИГИМАРДАЙ  ВАХТ
 ГАД!  Гьихьтин  гуьзел  ва

вахт я, неинки аялар,  гьакI
ч Iехибур   патални   кеф
ч Iугвадай  вахт.  Гьар  са
диде-бубади гатун   мублагь
йикъара вичин велед  мягь-
кем,  лигим  ва  чIехи  хьуни-
кай фикир  ийизва.

  Магьарамдхуьруьн
«Солнышко»  бахчада  гьа  и
кар  патал  вири  шартIар
яратмишнава. Иниз  къвез-
вай аялри чIехи  пай  вахт
ачух  гьавадал  акъудзава.
Бахчада   аял  неинки
тIебиатдихъ  галаз  алакъа-
да  хьуниз, гьакI  тIебиат
туькIуьр  хьанвай  вири  шей-
эрикай-чепедикай, накьвари-
кай, къванерикай,  цикай,
къумадикай…чирвилер  къа-
чунизни фикир  гузва. Чи
аялар  патал  дидеярни  га-
лаз  гьуьлел  тухун  иллаки
яргъалди   рикIел аламукьдай
кар  хьана.

 И мукьвара  чна   бахча-
да  физкультурадин «Салам,
гад!» сувар  тешкилна. Ам
аялар  патал   рикIел ала-
мукьдайди хьун  патал   физ-
рукар  тир Ф. Ражабовади ва
Ю. Къаинбеговади  рикIивай
зегьмет  чIугуна. «День  ту-
риста», «Къумадин сувар»,

«Чун  витаминар я», «Пет-
рушка чаз  мугьманда»  маш-
гъулатар аялрин  лап рикI
алайбур я.

  Чи аялриз  къайи  цин
«марф»  иллаки   хуш я. Им
неинки  хъсан  къугъун, гьакI
аялрин  беден  мягькемарза-
вай  карни я. Гьа  и  кардин
гьакъиндай  чи аялар  лап
кьериз-цIаруз  азарлу  хьуни-
ни  шагьидвал  ийизва. Аялар
лигимарунин винел  чIехи
медсестра  С. Межидовади
гуьзчивал  тухузва.

«Солнышко» бахчада кар-
дик  квай 10  дестеда 242
аялдиз 30 пешекарди тербия
гузва. Коллективди район-
дин, республикадин конкурс-
ра иштиракзава. Икl алай йи-
суз республикадин конкурсда
«Информационно-пропаган-
дистская просветительная
деятельность» номинация-
дай 2- чкадиз лайихлу хьана.
Алатай йисуз «Безопасные
дороги детям» лишандик
кваз кьиле фейи конкурс-ки-
лигунра бахчадиз 2- дережа-
дин диплом гана.

    Г. ШАГЬМАРДАНОВА,
  «Солнышко» бахчадин
                        тербиячи.

  Нурудин  НАСРУЛЛАЕВ

ГЬАР  СА  РИКIЕ
  СА СИКI  АВА

Шумудни са  фенва  асир,
ЧIехи кьилер хьанва  есир:
СикIвилерин  хьанач кьадар,
Къанунрихъни  авач гьунар.
Алимрини кьунва  багьна:
-ШейтIандив  гва  сирер-чанта!
ГьикI  жен  женгчи  тахьуй  къаза.
Гьар са  рикIе  са  сикI  ава.
Пачагьни  гьим  хьайитIани,
СикIрен  руфун  дулу  жезва.

КЬВЕ  КЬИЛ
 АЛАЙ  ПАЯ

-Ваз  за  кабинетдин  рак
агална,  япал  кIуф  эцигна  лагь-
анай:  незвайди  иливариз  чир
хьухь, масадаз  акъатиз  тахьуй!
Вуна   пайдахдал  пайда  авуна,
виридаз раижна! -гьарайзава
чIехида. -Гила  вучда?! Къанун-
рин  истемишунралди  жаза
къвезва ваз.  Тахсиркардиз  жаза
це  лагьанва виняй!

-Заз  вучиз?! За  ви  буйругъ-
ар  я  кьилиз  акъудайди!

-Агала  сив!  Зи  тIвар  вуч-
тинди  я  ви  сиве  авай?!

-ГьикI  вучтинди  я ?!
ТахьайтIа  вуна  тIуьрдини  заз
хкякьнавани?!  Недайла  кьведа-
ни  тIуьна, гила  жаваб  тек са  за
гудан?!

-Э-эй, зи   тIвар   къалурна-
вай  са  чкани  авач, вун  я  жа-
вабдар! Зи  тIвар  кьадай  садни
хьунни  авурди  туш, я  эсиллагь
женни  ийидач!

-ГьикI  женни  ийидач,  зун
вуча, за  лугьуда  хье-хьевал!

-Агала ви  ткIа  лагьанай  ваз!
Пая  ква  ви  чандик, пая!

-ЧIехиди, а  паядихъ  кьве
кьил  авайди рикIелай  ракъур-
мир, са кьил  за акьуртIа,  муькуь
кьил  ви  юкьвалай  фида!

-Ву-уч?!  Фад  зи  вилерикай
и  кабинетдай  садра!- акъудна
къецел, хиялрик  акатна  чIехиди:
«Ихтибар алач  и  гьарамди
тIуьна  пицI  вегьенвай  къурум-
сахдал… ГьикIин,  вуж  хьуй  гьа-
райдиз  гьай? … ТахьайтIа…
кисна  ацукьдани!»

Гьикая



 сес               30 -август,  2014- йис.

          Кьилин
         редактор
  А. ИСМАИЛОВ.

  Газет  гьафтеда
садра  акъатзава.

Газет Магьарамдхуьруьн райондин адми-
нистрацияда регистрация авуна.

Редакциядин адрес:    Магьарамдхуьр,
                                         Ленинан куьче,  4.
Телефонар:  редактор- 25-1-37,  жавабдар
     секретарь - 25-1-39,   бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда
гьазурна ва гьана  чапна. 368780. Ма-
гьарамдхуьр, Ленинан куьче,4.
Лезги чlал.
Индекс  63340.  Тираж 1280.
Заказ № 42.

Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

+7

  Регистрациядин  № 301.

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.

 Активдин собрание   «ма-
гьарамдхуьруьн  район»МР-
дин   кьил  Фарид  Агьмедова
тебрикдин гаф  рахуналди
ачухна ва  доклад авун  патал
гаф  УО-дин  начальник   Улу-
бег  Абейдуллаеваз  гана. Ада
алатай  кIелунин  йисан  нети-
жайрин   ва  цIийи  йисуз   ви-
лик   акъвазнавай  везифай-
рин гьакъиндай  гегьенш  док-
лад авуна  (доклад  чи  газет-
дин  гуьгъуьнин   нумрадиз
гуда).

Докладдин  винел  рахай
образованиедин  министрдин

заместитель Назир  Магьамедо-
ва, муниципальный   райондин
къаюмвилин  отделдин  началь-
ник  Арсен  Абасова, Магьарам-
дхуьруьн  I-нумрадин    дидедин
чIалан  малим  Анфиса  Алибу-
таевади,  РЦДТ-дин  директор
Альбина  Гьуьсейновади,  ОВД-
дин   ГИБДД-дин   начальник  Жа-
бар  Агьмедова  цIийи  кIелунин
йисуз  гьазурвал акунвай   гьал-
дин, вилик  акъвазнавай   хъуву-
на  кIанзавай   месэлайрин  гьакъ-
индай  чпин фикирарни  лагьана
ва  райондин  образованиедин
хилее  кIвалахзавай  вири  работ-
никриз  алукьзавай  кIелунин
цIийи  йис   тебрикна. М. Гьажие-
ван  тIварунихъ  галай  школа-

МАЛИМРИН  АВГУСТДИН   АКТИВ
дин   пионерри   шиирар
кIелна. Активдал  гьакI  IV-
межрегиональный   конкурсда
гъалиб  хьайи   Анфиса  Али-
бутаевадиз   министердин  за-
меститель  Назир  Мегьамедо-
ва  гьуьрметдин  грамота  ва
цуьквер  гана.

Собраниедин  эхирдай  ра-
хун  хъувур Фарид Загьидино-
вича  школаяр  цIийи  20I4 -
20I5-кIелнин  йисаз  гьазурвал
акунай   образованиедин уп-
равлениеди ва  школайрин
педколлективри  тухванвай
кIвалахриз  рази  жедай  къи-
мет  гана.

             А. АЙДЕМИРОВА.
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  КIвалах
             веревирдна

Магьарамдхуьруьн
районда «Государстводин
ва муниципальный къул-
лугъар авунин кlвалах теш-
килунин гьакъиндай» Феде-
ральный закондин сергьят-
ра аваз кьиле тухузвай
кlвалах веревирд авунин
заседание хьана.

Муниципальный рай-
ондин кьил Фарид Агьмедо-
ва кьиле тухвай и мярекат-
да райондин идарайрин ве-
килри ва МФЦ-дин ана авай
филиалдин директорди иш-
тиракна.

Гегьенш доклад кад-
рийрин кlвалахдин ва ин-
формациядалди таъмина-
рунин отделдин начальник
Леонард Буржалиева авуна.
Ада кьилиз акъуднавай

кlвалахрин ва вилик кумай
месэлайрин гьакъиндай
рекъемрал асаслу ихтилат
авуна.

Л. Буржалиева къей-
дайвал, муниципальный
идарайрин ва хуьрерин
администрацийрин ком-
пьютеррал информация
хаталувиликай хуьзвай
махсус  программаяр
авач.  Куьгьне хьанвай
компьютеррин  техника
цlийи хъувун кьилин месэ-
лайрикай сад тирди ала-
ва хъувуна ада.

Мярекатдал  маса
идарайрин  векилрини
чпин фикирар лагьана ва
эхирдай МР-дин админи-
страцияди талукь тир къа-
рар кьабулна.

«Леки»
гъалиб
хьана

ФУТБОЛ - 2014

РЕСПУБЛИКАДА  футболдай
сад  лагьай  чка  патал  кьилин  ли-
гадин  футболдин  командайрин ара-
да  акъажунар  давам  жезва. 24-ав-
густдиз  8-  тур кьиле  фена. «Леки-
ди» вичин  стадиондал  Буйнакск
шегьердин  «Темирханшура»  коман-
да  кьабулна.

Мачт  кьиляй-кьилиз  чи  гадай-
рин  къугъунин  артуханвал  аваз,
ара  датIана   гьужумда аваз, саки
мугьманрин  пата  кьиле  фена. Абу-
ру   акси  гьужумралди  жаваб  гуз-
вай. Нетижада   къугъун  2:0  гьисаб-
далди  акьалтIна.

 Муьжуьд  лагьай   турдин  къугъ-
унрилай  кьулухъ  «Леки» турнирдин
таблицада 2-  чкадал  ала.


