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Гьуьрметлу ветеринариядин къуллугъдин 
ветеранар ва гьа рекье к1валахзавайбур!
31-августдин -  Куь пешекар- 

вилин суварин  йикъахъ галаз 
алакъалу рик1ин сидкъидай тир, 
чими тебрикар кьабула!

Куь пеше, куьне хкягънавай 
уьмуьрдин рехъ гзаф важиблуди ва 
къиметлуди я. Хуьруьн майишатдин 
ва гьайванри н  сагълам ви ли н  
гьаларилай чи дагъви хуьрерин 
агьалийри н  сагълам вални , 
къулайвални аслу жезва. Куьне куь 
зегьм етд и н  ж авабдарви лелди  
гьайванри н  сагълам вал
таъм и н арзава , инсанрин
сагълам ви ли н  къуллугъда 
акъ ваззава , гьаси лзавай
продукциядин ери гуьзчивилик 
хуьзва. И пешекарвилин суварин 
йикъахъ галаз алакъалу яз заз квехъ 
виридахъ м ягькем  сагълам вал,

къулай к1убан гуьгьуьлар, к1валахдин рекье шак алачир агалкьунар хьана 
к1анзава. Вахтуналди «Докъузпара район»

МР-дин Кьилин везифаяр тамамарзавай Агьмед АГЬМЕДОВ

Артем Здунов: «Чна республикадин 
агьалияр к1валахдалди таъминарун герек я»

Д агъустандин  прем ьер- 
м инистр А ртём  Здунова 
министррин кабинетдихъ галаз чи 
республикада ц1ийи к1валахдин 
чкаяр арадал гъунин рекьяй месэла 
гьялна. М инэконом развитидин 
делилралди, алатай йисуз 23,4 агъзур 
к1 валахдал  таъм инардай  чкаяр 
арадал гъана. Абурукай 13 агъзур 
чка -дат1ана к1валахиз жедайди я.

Тарихдиз хъфизвай, алай йисуз, адан 
зур паюна 25 агъзур к1валахдин чка 
арадал гъанвайдакай хабар ганвай. 
Регионда абурун кьадар 9 агъзурни 
7 вишдав агакьна.

Д а г ъ у с т а н д и н  
П рави телстводи н  ва район рин  
м уни цип али тетрин арада
кут1уннавай икьраррин сергьятра 19 
агъзур к1валахдин чка арадал гъун

къалурнава. Госпрограммайрин 
рекьяй 9500 к1валахдал таъминардай 
чка къалурнава. Хуьруьн майишат 
вилик тухунин ва ана гьасилзавай 
хаммал базарра хирит1 авунин 
рекьяй (2014-20-йисара) пландик 
2287 к1валахдин чка арадал гъун ква.
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Алай вахтунда640 чка таъмин хьанва 
И далай  гъейри, хуьруьн 
м айиш атдин продукция
гьасилзавайбурухъ галаз субсидияр 
гунин, к1валахдин ч кай рал  
таъм инарунин рекьяй икьрарар 
кут1уннавай. РД -дин хуьруьн 
майишатдин ва суьрсетдин министр 
А бзагьир Гьусейн ова алава 
хъувурвал , А гром ир,
Югагрохолдинг, фермерар даимлух

к1валахдин чкайралди таъмин я.
-Чна пулдин такьатар желб 

авурла, чна абур т1алабни хъувун 
важиблу я. Районрин экономика 
вилик тухуниз м иллион м анат 
ачухзава, гьавиляй гьар са районда 
гьи ч  тахьайт1а, к1валахдал
таъминардай са чка хьун герек я. 
И н ф раструктурай ри  ваъ,
карханайри к1валах авун чарасуз я. 
Республикада бейкаррин кьадар

гзаф я. Алукьзавай йисуз чна абур 
учетдиз къачуда. Санайидин, чим 
гунин ва эн ергети кади н  
комплексрин к1валах вилик тухуниз 
еке дикъет гузва. Месела, концерн 
КЭМЗ, «Дагдизель» завод, ООО 
«Матис», М.Гьажиеван т1варунихъ 
галай завод, Каспийскдин шуьшедин 
ч1унар акъудзавай завод ва масабур 
арадал хкайла, к1валахдал даимлух яз 
таъминардай мумкинвал жеда. РД - 
дин Минстройдин къейдералди, 1995 
к1валахдин чка арадал гъиз жеда. 1187 
чка инсанралди таъминарнава, - 
лагьана А. Здунова.

П рем ьер-м и н и стрди  чи
реги он д а  м уькъвер  эцигунин 
чарасузвиликайни лагьана. Исятда 
бюджетдик дегишвилер кухтазва. 
А ртем  Здунова к1валахдин
чкайри кай  д арвал  авайбуруз 
экономикадин м инистерстводиз 
чкай ри н  м уни цип али тетри  
к1валахдин чкаяр арадал гъун патал 
ахтармишнавай делилралди мягькем 
тир документар туьк1уьрна, рекье 
тун важиблу тирдакайни рик1ел

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА

Вилик акъвазнавай месэлайриз фикир гана
26-августдиз райадм инис- 

трациядин дараматда вахтуналди 
«Д окъузпара район» М Р-дин 
Кьилин везиф аяр там ам арзавай 
Агьмед Агьмедован регьбервилик 
кваз нубатдин совещание хьана. 
Адан карда райадминистрациядин 
Кьилин заместителри, идарайрин 
руководителри, хуьрерин кьилери 
иштиракна.

С овещ анидин йикъан 
месэлайрихъ галаз таниш авурдалай 
гуьгъуьниз, А.Агьмедова хуьрерин 
кьилерин адресдиз сайтар кардик 
квачирвиляй туьнбуьгьар авуна. 
Анжах Мискискар хуьруьн кьилин 
сайт дуьз к1валахзавайди яз, чешнедиз 
гъана. Амай хуьрерин кьилериз и 
рекьяй жавабдар хьуниз эвер гана.

Р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н  
экономикадин отделдин начальник 
Султанмурад Магьмудов налукрай 
ва маса к1ват1унрай пуд лагьай 
кварталди н  план ац1урнавай

гьалдикай рахана.
Райадминистрациядин Кьилин 

заместитель Сурея Исмаиловади 
2020-йи суз кьиле тухудай 
агьалийри н  п ерепи сди з талукь 
м есэлаяр  хуьрерин  кьилерив 
агакьарна, абур район дин  
агьалийри н  дуьз кьадарар  
туьк1уьрунал желбна к1анзавайдакай

лагьана.
Ц Р Б -дин  кьилин духтур 

Бухсаев Шагьлара райондин вири 
тешкилатриз электрондин къайдада 
начагъ хьайивилин гьакъиндай 
чарар  ац1урна к1анзавайдакай 
лагьана.

ЧИ МУХБИР
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ОБРАЗОВАНИЕ

Школайрин месэлаяр
(Интервью)

И мукьвара зун Докъузпара 
район дин  образован и ди н
управленидин начальник Г ъвейибег 
Эмирбекович Шагьвеледовахъ галаз 
гуьруьш м иш  хьана. Ч и арада 
райондин мектебар ц1ийи к1елунин 
йисаз гьазур хьунин гьаларикай, 
образованидиз талукь месэлайрикай 
суьгьбет кьиле фена.

-Гъвейибег Эмирбекович, 
алукьзавай ц1ийи к1елунин йисаз 
райондин мектебар гьик1 гьазур я?

-Ц1 ийи к1елунин йисаз 
райондин вири школайра ширер яна, 
герек ремонтдин к1валахар авунва 
ва абур аяларни кьабулиз гьазур 
хьанва.

-Ц1инин йисуз чи районда 
«150 школ» проектдик акатнавай 
школаяр авани?

-Ш аз К ъалаж ухдин ва 
Каракуьредин СОШ-яр «100 школ» 
проектдик акатна ва гьар са школада 
2 миллион манатдин ремонтдин 
к1валахар авунвай. Ц1инин йисуз чаз 
«150 школ» проектдик чи райондин 
мектебар генани кутаз к1анзавай, 
анжах ц1инин йисуз чавай абур кутаз 
хьанач. Къведай йисуз, эгер и «150 
школ» проект давам хьайит1а, чна 
лап пис гьалда авай район дин  
мектебра ремондин к1валахар ийида.

-Р ай онди н  ш колайра
муаллимар бес жезвани?

-М уаллимар бес теж езвай  
хуьрерин ш колаярни ава. 
Каракуьредин ва Къурушрин СОШ- 
ра къецепатан ч1алан, урус ч1алан,

эдебиятдин, химиядин, биологиядин, 
м атем ати кади н  ва ф изикадин 
м уаллим ар бес ж езвач. И дан 
гьакъи ндай  чна м алум атарни 
ганвай.

Ва, заз генани са малумат гуз 
к1анзава, эгер винидихъ т1варар 
кьунвай хуьрериз муаллимар атана, 
вад  йисан  вахтунда, хуьруьн 
ш арт1арихъ галаз к1валахайт1а, 
Р осси яди н  ва РД -дин
П рави тельстводи  саналди  
акъуднавай «Зем ский учитель» 
къарардихъ галаз рейсад яз, абуруз 
са миллион манат пулни гузва.

-Школайрин аялар тухузвай 
машинрин водителар медосмотр 
авунин месэладай куьне гьихьтин 
серенжемар тухузва?

-Вири школайрин водителар 
гьар юкъуз медосмотр авун - им 
чарасуз герек кар я. И месэладай 
лагьайт1а, чн а  район дин  вири 
хуьрерин школайрин директорриз, 
райондин ЦРБ-дихъ галаз договорар 
кут1унун патахъай лагьана, абур 
хабардарнава. И мукьвал вахтунда 
вири  ш колайрин директорри  
райондин ЦРБ-дихъ галаз договорар 
кут1уна кутягьда ва водителар, гьа 
д о го во р д а  къ алурн авай вал , 
медосмотрини ийида.

-Районрин мектебра ктабар 
бес жедайвал яни?

-Ктабар бес жедай кьадарда 
чна райондин вири ш колайриз 
пайнава.

-А л атай  й исарихъ  галаз

гекъигайла, чи район ЕГЭ-рин 
нетижайрай гьи жергеда ава? Ва 
пис нетижаяр къалурай школаяр чи 
райондай гьибур я?

-Шазандалай ц1инин ЕГЭ-рин 
нетижаяр, муькуь районрихъ галаз 
гекъигайт1а, генани хъсан чкадал 
алач. Вучиз лагьайт1а, ЕГЭ-рал хъсан 
нетиж аяр къ алурн авай бур чи 
район дин  пуд ш кола тир: 
У сугъчайдин, М и грагърин  ва 
А вадандин СО Ш -яр. Л ап пис 
нетиж аяр хьайи бурун ж ергеда 
К ъалаж ухдин, М искискарин, 
Къурушрин СОШ-яр ава.

О ГЭ -рай  лагьайт1а, чи 
район да хъсан  нетиж аяр 
къалурайбурун жергеда сад лагьай 
чкадал Усугъчайдин СОШ, кьвед 
лагьай чкадал - Ц1ийи-Каракуьредин 
СОШ ва пуд лагьай  чкадал 
Мискискарин СОШ-яр ала. ОГЭ-рай 
пис нетижаяр къалурай мектебар 
К ъуруш рин, М и грагърин  ва 
Каракуьредин СОШ-яр тир.

-Ц1инин йисуз ЕГЭ-ар вахгуз 
тахьай выпускникриз мад сеферда 
абур вахкудай мумкинвал авани?

-Э гер урус ч1алан ва 
математикадин, ибурукай тек са 
предметдай ЕГЭ вахгуз тахьанвай 
выпускникдивай генани алай йисан 
3-сентябрдиз Дербент шегьердиз 
фена, вахкуз жедай мумкинвал ава. 
Абур вахкузвай  вы пускникрин 
сиягьарни чна аниз агакьарнава ва 
чпизни хабар ганва.

-А латай  йисарихъ  галаз  
гекъигайла, к1елзавай аялрин  
кьадарар дегиш хьанвани?

- А май й и сари хъ  галаз 
гекъигайла, райондин школайра 
к1елзавай аялрин кьадар къвердавай 
т1имил жезва.

- Э хирдай квез л угьудай  
гьихьтин т1алабунар ава?

-Э хирдай  заз  ш колайрин 
директорривай ва аялрин диде- 
бубайривай алукьдай к1елунин 
йисуз аялрал гуьзчивал тухун ва 
абуру вахкузвай ЕГЭ-рал ва ОГЭ- 
рал хъсан нетижаяр къалурун патал, 
абурал амайдалайни зегьмет ч1угун 
т1алабзава.

Вадим АГЪАМУРАДОВ
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ИСКУССТВО

Бажарагълу композитор
Дагъустандин халкьдин артист 

Аюбов Омар Абусалатан хва 1925- 
йисан 24-февралдиз Азербайжан 
Республикадин Кц1ар райондин 
Агъа Лакарин хуьре дидедиз хьана. 
Хайи хуьруьн мектебда 7-класс 
куьтягьайдалай  кьулухъ ам 
механизаторвилин курсариз фена ва 
и курсар кьилиз акъудна, ада МТС- 
да тракториствиле к1валахиз эгеч1на. 
А ч1авуз Омара гьа са вахтунда, 
к1валахдивай къерех тахьана, Кц1ар 
райондин М едениятдин к1валин 
худож ественно-самодеятельны й 
ансамблдани иштиракзавай.

М еден иятдин  к1валин 
коллективди вахт-вахтунда 
Азербайжандин ва Дагъустандин 
лезги хуьрера концертар гузвай. Са 
сеф ерда гьа ик1, абуру 
Мегьарамдхуьре концерт гудайла, и 
райондин М едениятдин к1валин 
ди ректорди , ада ина ам укьна, 
к1валахун теклиф на. Ж егьил 
музыкант рази хьана. Ада са шумуд 
йисуз Мегьарамдхуьре к1валахна. 
Анжах жегьилдиз пешекарвилин

музыкадин образование авачир. И 
рекьяй чирвилер къачун паталди О. 
Аюбов Махачкъаладин музыкадин 
училищедиз гьахьзава.

1951-1955-йисариз Омара ина 
тарди н  классда Г .Гьасанов, 
И .Ворш авский, Х. Ханукаев, И. 
Савченко хьтин устадрин гъилик 
музыкадай пешекарвилин сирер 
чирзава.

Музучилищеда к1елдай йисара 
О. Аюбова машгьур лезги шаиррин 
ч1алариз музыкаяр кхьиз гат1умна. А 
вахтара абур сегьнейра лугьузвайди 
т1 вар-ван  авай лезги  м анидар 
Рагьимат Гьажиева тир.

М у з у ч и л и щ е  
акьалт1арайдалай кьулухъ Омар 
Аюбов республикадин меркезда 
амукьна, гьам педагогвилин, гьак1ни 
музыкантвилин к1валахрал машгъул 
жезва.

1954-йисалай 2004-йисалди ада 
Г о с т е л е р а д и о к о м п а н и я  
«Дагъустандин» тариствиле (тар 
ядай устад яз) к1валахна. И йисариз 
О мар А ю бова Е тим  Э минан,

Х уьруьг Т агьиран , Ш агь-Э м ир 
М урадован , А лирза С аидован, 
Ибрагьим Гьуьсейнован ва маса 
ш аиррин ч1алариз м узы каяр  
туьк1уьрна кхьена. Адан манияр 
гилани Д агъустандинни
Азербайжандин лезги агьалийрин 
арада гзаф сейли я.

1960-йисуз ам «Дагъустандин 
лайихлу артист» , 1970-йисуз 
«Дагъустандин халкьдин артист», 
дережайриз лайихлу хьана.

М аш гьур ком позитор ва 
педагог Омар Аюбов 2005-йисуз 
рагьметдиз фена, ам Махачкъаладин 
сурара ф аракъат я. А да лезги  
м узы кадик кутунвай  пай 
искусстводал  рик1 алайбурун 
рик1ера м идаим  яз ам укьда. 
Композитордин ватанпересвилин ва 
лирикади н м аний рин чеш неяр 
акьалтзавай несилдизни тербиядин 
ва руьгьдин ивирар, дувулар галай 
ирс я.

Азиз МИРЗЕБЕГОВ 
филологиядин илимрин кандидат.

АНТИТЕРРОР

Имтигьанар ва тарсар
(Бандитрин дестеяр чукурайдалай инихъ -  20 йис)

Д агъустандин  чилел
бандитрин к1ерет1ар
чапхунчивилелди атуникай ва абур 
инай чукуруникай рик1ел хкунар 
т1имил туш.

Кар алайди, чи фикирдалди, а 
вакъиайриз чи кьенин несилри 
гьихьтин  къим етар  гузват1а, 
абурукай  гъихьтин  нетиж аяр 
хкудзават1а, ахьтин шарт1ара мад 
гьатайт1а, дагъустанвийри чеб гьик1 
кьиле тухудат1а, гьа кар аннамишун 
я.

Къведай йисуз чи халкьари 
Ч 1ехи  Г ъалибвилин  75 йисан 
баркаллу юбилей къейдда. Амма а 
вакъи ади з м аса  вилерай , 
лугьудайвал, чпин кирсеба айнайрай

килигзавай тапан «патриотарни» 
гзаф  хьанва. Ч 1ехи  Гъалибвал  
дуьшуьшдай хьайи кар тир лугьуз, 
акьалтзавай  несилри н  кьилера 
гьакьван ч1улав фикиррал чан гъиз 
алахънавайбур чи республикадин 
чи лелай  бандитрин к1ерет1ар 
чукурай далай  инихъ 20 йис 
алатуникай гьакьван паквилелди 
рахазвани? Винел акъуд тийиз, чи 
халкьдин садвилиз, чи пак мурадриз 
кьац1 ягъиз к1анибур секин 
хьанвани?

Сиясатдин жигьетдай чпихъ 
мягькем диб авачир, “чурун” тавур 
жегьилар ахьтин вязерин ч1алахъни 
жезва.

Ихьтин шарт1ара чи гьар са

агалкьунин, Ватан ва адан азадвал, 
халкьарин  садвал , дуствал  
мягькемарзавай вири крарин тариф
на к1анзава.

Душмандикай садрани дуст 
теж едай ди  ж егьи лри н  рик1ив, 
руьгьдив агакьарун чи везифа я.

Эхь, басаевчияр -  «михьи дин» 
гваз атай «стхаяр» чпин ч1улав 
ниятрив агакьарнач. Чи кьегьал 
рухвайрини рушари! Абурун сифте 
жергейра Ц1умада районда вичин 
чан ди лай ни  гъил къачур 
милициядин капитан, куквазви хва 
Закир Султанов ава.
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Ботлих райондин А нсалта 
хуьре бандитрин гьиляй автомат 
акъудна, чпиз чпин гуьллеяр  
къалумарай жегьил Гьажимурадни 
гьахьтин хва я!

Бес Д агьустан  ч1ехи  
хаталувилик акатайла, Махачкъалада 
халкьдин ополчение арадал гъайила, 
адан  кьиле, И нтербри гадади н  
командир яз акъвазай къурушви хва, 
а ч 1аван милициядин полковник, 
гила ген ерал-м ай ор  Ш ам ил 
Загьрабови ч  А сланов вичин 
т 1 варц 1 ел дамахдай хва тушни!

А хьтин рухваяр  чахъ 
виш ералди  хьана, гилани  ава! 
Д агъустанни, ч1ехи  Россиядин 
битаввални, чи Конституциядин 
къурулуш - ни гьавиляй хуьз хьана! 
Ибур садни регьятвилелди, чеб- 
чпелай теж едай  крар тирди чи 
къенин ва къ везм ай  несилри  
аннамиш тавурт1а, чи душманри 
чун мадни четин имтигьанра тун 
мумкин я.

А вакъиайрилай гуьгъуьниз 
икьван  йисар алатайлан и , чи 
женнетдиз ухшар авай чилерилай, 
ватанни, хизанни, мукьва-кьилини 
квадарна, Сириядиз ва я масанриз, 
ИГИЛ (Россияда вичел кьадагьа 
эцигнавай) лугьудай ч1улав 
шейт1анрин тешкилатдиз чеб маса 
гуз фидайбур жедайни? Гьайиф хьи, 
гагь сана, гагъ масана (дагьлара ва 
м еркезран и ) боевикриз

къуллугъзавай  чинебан  м укар 
авайди къалурайла, рик1из т1ал акъат 
тавуна амукьзавач.

“ Ч ечн ядин  кам п ан и я” 
лугьудайди баш лам иш айла, чи 
респ убли ка гьакъи къатдан и  
эконом икадинни транспортдин 
алакъадин гьал- къада гьатайди, 
боевикрин к1ерет1ри чи ракьун ва 
ш егьре рекьерал , базарралн и  
вокзалрик, аэропортара, масанра 
чеб кьиле тухвай тегьерар, авур 
кьван хирер (Будёновскда, Бесланда, 
Къизлярда, Буйнакскда, Каспийскда, 
Дербентда, Белижда...) рик1елай 
фидани?

Чи республика а ч1 авуз Чечен 
Республикадилай къецяй махсус 
ракьун рехъ тухуниз мажбур хьанай. 
Карланюрт - Къизляр...

М ахачкъала а йи къара 
фронтдин ц1арц1ел алай шегьердиз 
элкъвенвай. 10-августдиз чи кьилин 
майдандал, женгиниз физ гьазур яз, 
виш ералди кьегьалар ж ергейра 
акъвазайла, им залан декьикьаяр 
агакьнавайди, гьар садакай Ватан 
хуьдай аскер хьун лазим тирди, гьар 
сада  гьи ссай  вахт  хьанай ... 
Ополчениди вири Дагъустан к1вачел 
къарагъарнай...

Г уьгьуьллу патриотрин  
дестейри чи шегьеррин секинвал 
гьам юкъуз, гьам йифиз хуьзвай. 
Идарайра махсус къуватар кардик 
кутунвай. Карханайра, коллективра

митингар, сходар, собранияр, маса 
мярекатар тешкилнай...

Ц авалай  ж енгинин
вертолетрин ван кими жезвачир. 
Я ргъарай  чаз К адардинни 
Къарамахидин зонада язавай залан 
тупарин ван жезвай... Гьа са вахтунда 
меркездин хейлин азарханайрив 
хирер хьайибур агакьарзавай. Им 
дяве тушир садани лугьудачир.

1999-йисан 16-сентябрдиз 
вилерин азархан ад а  (Гоголан 
т1варунихъ галай куьче) акур са 
шикил зи рик1елай физвач. Бомба 
хъиткьинайла, вилериз тади ганвай 
са факъир йифен вахтунда аниз 
хканвай.

Буьркьуьди тухузва гурарай 
винелд,

Чизват1ан адаз вил эхцигиз 
тежерд.

Аватай къван хкаж  
хъийизвай синел,

Вац1 кьуна кут1униз
к1анзавай гъилел...

Мад са к1ар алудна 
зегьметрив ч1ехи,

Мад са кам къачузва заландиз 
вилик,

Гьазур я виш зулум ийиз мад
эхи,

Хъхьайт1а кьве вилив
дуьньядиз килиг...

(«Билбил базардал», ДКИ, 
2007-йис. 140-чин)

Гила фагьум ая, шумудни са 
кас, гьам хьтин жегьилар, гьак1 
агьиларни, са тахсирни квачир 
инсанар, а вакъиайрин вахтунда 
чандивай хьанат1а, гьикьванбур 
гьакъикъи набутриз элкъуьрнат1а...

Р еспубликадин  М В Д -дин 
вилик, аллеяда хкаж навай
пантеондин цларин ч1ехи пай гьа 
вакъиайрин вахтунда телеф хьайи 
м илиц ияди н  къуллугьчийрин 
т 1 варари кьунва...

Къизлярдин ял ядай багъда 
авай  п ан теонри кайн и  сад  гьа 
вакъи айрин  ва и ш егьердал  
радуевчийри гьуж умайла хьайи 
къурбандрин т1варари кьунва.
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Б уй накскда к1валер
хъиткьинарайла, са тахсирни квачир 
аскеррин хизанар санлай телеф 
хьанай, абурук лезгийрин хизанарни 
квай...

В аъ, дяве гьам иш а залан  
къакъатунар, ивияр, магьрумвилер, 
чк1айвилер арадал гъизвай завал я. 
Адаз рехъ гун - эбеди яз негьна 
к1 анзавай гунагь я...

Гьайиф ч1угвадайди а кар я 
хьи, чал къецяй атай душманриз 
ачухдаказ майилвал авур, абуруз 
куьмекар гуз, къуллугъиз къарагъай 
къара къуланарни чи къенепата 
т1имил авачир. Гьатта чпи чпел 
“бригадайрин генералрин" т1варар 
эцигна, гележегдин государствода 
чпин къуллугъарни тайинарнай. 
Амма абурун хаин ниятриз халисан 
рухвайри ц1ай ягъайла, бязибуру 
гьасятда чпин чинерни, парталарни 
дегишарнай, бязибур душманрихъ 
галаз яргъал “ватанризни” катнай...

За гьа ч1авуз кхьенай:
Аси абдалар, ажал к1анз

чпин,
Аллагьдин латав жеда кьван 

к1вачин.
Эй ч1ехи худа, це чаз на ажал,
И чилерал мад хгумир мажал.
Чаз фу кьенята, чи яд кьурура,
Жегьеннемдин ц1а тур, чанар 

ц1урура...
Аллагьдиз язух къвезва 

виранрин.
Ахлад, хъфена, эхкеч1

инсанрик.
Вирибур хьиз, куьнни хьухь 

яшамиш.
Уьмуьр емиш туш, жедай 

игремиш...
Ваъ, - лугьузва абдалди, -
Яшамиш хьун я чун латал 

къавур.
Къула ц1ай хъийиз, ник1е тум 

кутаз,
Векье векь ягъиз хк1анзамач

чаз.
Кьеп1ина аял, епина дана
Хтун - гьабурни крар я 

ч1агьнакь...
Куьн инсанар тушни бес, аси 

лук 1 ар?
Инсанвилин чаз герек туш

шарт1ар!
Чун - жанавурар, иланар, 

пехъер,
Ажал акурла я чаз шад 

мехъер.
Чаз - ивийрин чак, чаз - 

мейитрин як,
Пагь, гьикьван к1анда!.. 
Гъимир ерли шак.
Чун яшамиш хьун я бедвал

авун,
Эхир авуня чилинни цавун... 
Абдалар! Ахьтин сагьиб зун 

я, зун!
За халкь ийизва, хъийизва 

вахчун...
Амма куьн за гьик1 гъана 

арадиз?
Белки, балаяр чириз 

дуьньядиз?..
За куьн вахчудач, гудач квез 

ажал,
Куьне куьн т1уьна жедалди 

дажал...
Туьремаяр ак1 кьейит1а за

фад,
Уьмуьрди хгуч хъсанбуруз

дад.
Куьн дарвилера, т1арвилера

кур
Твада мад ва мад, 

к1ватдалди куь зур...
Абдалар фена инсанар рекьиз, 
Чеб вирибуруз негь тирдини

чиз.
Аллагьдин т1вар кьаз, 

экъична иви,
Жазаяр, фендер къурмишна 

к1еви...
Инсанриз гана жигерни 

жуьрэт-
«Виринриз -  ажал! Куьтягь 

я суьрсет!...»
Я  сур, я лакьан хъувунач 

кьисмет,
Ат1ана ихьтин акьалт1ай 

къимет...
Инсанриз акси, Аллагьдиз

акси
Виранар къени т1имил туш

аси.
Къекъвезва чилел, т1алабиз 

ажал,
Ам лагьайт1 а, гьак1

хъуьрезва япал...

(“ Л Г ’-ди н  1 9 9 9 -й и сан  7- 
октябрдин нумрадай)

Зи фикирдалди, чилел атай 
гьар са фанади (мугьманди) вичи 
вуч тазват1а ф икирун лазим  я. 
Инсанвал квадаруниз разивал са
дани гудачир...

Россия ва Дагьустан, гила 
шумуд лагьай асирра, санал ала, са 
къаст, са  кьисм ет, са  рехъ 
хкягъуналди , виликди физва. 
Шаирди кхьизва:

Дявейралди кьаз чи рекьер, 
Атайди я шумудар.
Амма хьанач хаз чи рик1ер, 
Ат1уз михьи умудар.

ПРИПЕВ:
Россия ва гуьзел Дагьустан -  
Сад тир азад я чи Ватан. 
Ният фашал, галай ажал, 
Къунши къан гваз атайла, 
Дагъви хваяр хьанай к1вачел, 
Вагьшийрин кьил гатайла.

ПРИПЕВ:
Россия ва гуьзел Дагьустан -  
Сад тир абадя чи Ватан! 
Фикирнай жед къакъатда

чун-
Душман гьахьнай къапудиз. 
Террористриз чидач чи дун -  
Жедайд туш чун къакъудиз.

ПРИПЕВ:
Къеле хьиз я чук1ур тежер, 
Желе хьиз я сергьятар. 
Аквардавай чи ачух хъвер, 
Душманриз я дуьнья дар!..

Им я а вакъиайрин кьилин 
нетижа. Чун виликандалай мад са 
шумуд къат къуватлу, адалатлу ва 
тупламиш  хьанва!.. И ч1алариз 
ком позитор К ъ .И брагьи м ова
м узы ка кхьенва, м ектебра ам 
тамамарзава...

Мердали ЖАЛИЛОВ 
«Лезги Газетдай»
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Извещение о проведении торгов 
№270819/1249443/02

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации 

Адрес:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

“ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН” 
368732, Респ Дагестан, 

Докузпаринский р-н, с Усухчай

Телефон:
Факс:
E-mail:
Контактное лицо:

(8722) 551137 
(8722)551137 

dokuzDaTa@mail.ru 
Магамедханов Валудин Хелефович

Условия проведения торгов

Дата окончания подачи заявок: 20.09.2019

Срок, место и порядок предоставления документации о торгах: с 28.08.2019 по 20.09.2019 
с.Усухчай, администрация МР 

“Докузпаринский район”, 
согласно аукционной документации

Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе: с. Усухчай. администрация МР 
"Докузпаринский район", согласно 

аукционной документации

Срок отказа от проведения торгов: 
Дата и время проведения аукциона: 
Место проведения аукциона:

16.09.2019 
20.09.2019 11:00 

с. Усухчай

Общая информация по лоту:

Тип имущества: 
Вид собственности:

Иное движимое имущество 
Муниципальная

Решение собственника о проведении торгов: распоряжение муниципального 
образования МР “Докузпаринский район" 

от 26.06.2019 года N° 123

Наименование и характеристика имущества: Легковой автомобиль Lada 212140, 
гос. № Н 993 ЕТ - 05/рус, идентификацио

нный номер (VIN) ХТА21214E21692296, шасси 
№ отсутствует, мощность двигателя 82,9 л.с 

.61|кВт Рабочий объем двигателя 1690. 
Тип двигателя бензиновый. т.км год 

выпуска - 2013. Цвет: ярко-белый

Страна размещеия:
Место нахождения имущества:

РОССИЯ
РеспубликаДагестан, Докузпаринский р-н, 

с. Усухчай, ул. Х. Д.Заманова

Начальная цена продажи имущества 69 000 руб.
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Нефсиниз
Гьар са азардин винел вун 
Туьк1уьрнавай султан я, нефс. 
Риаятриз зулум идай 
Адалатсуз дуван я, нефс.

Вуна хийир къалурай кар 
Эхир кьилиз зиян я, нефс.
Чун зияндиз тухузавай,
Белки, вун гьа шейт1ан я, нефс.

Дагъустан
Уях я гьар са вилаят
Вакай мус хьуй зат1, Дагъустан.
Вун гъафил я лугьуз даим,
Чк1ана ви ад, Дагъустан.

Чна дуьнья тийиз фагьум, 
Вагьшияр хьиз я хьи чун хам, 
Халкьар къене чун я авам,
Бес чун гьик1 хьуй шад, Дагъустан.

Кесибдиз
Кесиб кас хайит1а вели,
Хьанваз гьисабда ам дели.
Пуллуд кьада камалэгьли,
Кесибвал хуп1 зегьмет я саз.

Пуллуяр я пулдин мирес, 
Пулсузвал я гьамиша яс.
Кесибдиз жагъич мукьва кас, 
Кесибвал хуп1 хифет я чаз.

Ахцегь ГЬАЖИ

Дуьнья
Дуствиливди эгеч1да вун,
Вал ихтибар ийич, дуьнья.
Галч1ур уна къекъеч1да вун,
Вал ихтибар ийич, дуьнья.

За авуна агъзур хиял,
Вун паталди к1ват1 хъийич мал, 
Халкь авурда хуьда аял,
Вал ихтибар ийич, дуьнья.

Ярдиз
Т1арам, лугьун за ваз са ч1ал, 
Гьамиша вун акваз к1ан я.
Килигзава буьтуьн ваз эл,
Гьамиша вун акваз к1ан я.

Хьана хьи зи рик1 вал ашукь,
Ви буй-бухах, акурла юкь,
Вун за лагьай ч1алал алукь,
Гьамиша вун акваз к1ан я.

Гуьзел

Г афар ава ваз лугьудай,
Ша къаншардал акъваз, гуьзел. 
Тарифар я ваз ийидай,
Яб це анжах на заз, гуьзел.

Ви къаматдиз ава абур 
Лугьуз, жемир вун такабур.
Зи рик1ивай жедач сабур,
Яргъалай вун акваз, гуьзел.
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Халкьдин яшайишдин гьалар к1 евера ва дарда твазвай, абурун 
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз 
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар 
гьукуматдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани 
идарада куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз 
хьайит1а, чаз газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн 
патал гьар са дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1валахриз рехъ 
тагунин карда гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди чна, 
вири уьлкведа хьиз, “горячая линия” кардик кутазва. Т1алабзава чаз 
чарар кхьин (къуларни ч 1угуна).

Гьуьрметлу газет к1елзавайбур!
«ЭС» газетдин редакцияди квевай т1алабзава, райондин 

идарайриз ва тешкилатриз авай суалрин патахъай редакциядиз чарар 
кхьин. Чи редакцияди куь суалриз жавабар гуда.
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