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Тебрикар
Райондин прокуратурадин
гьуьрметлу къуллугъчияр ва ветеранар!
За квез пешекарвилин суварРоссиядин Федерациядин прокуратурадин работникрин югъ
мубаракзава! Прокуратурадин
органри тахсиркарвилерихъ галаз кьетIидаказ женг чIугвазва,
законрал амал авунал ва къанункъайда таъминарунал гуьзчивал
кьиле тухузва, закон виридалайни вине хьунин принцип кьилиз
акъудуник лайихлу пай кутазва.
За инанмишвал къалурзавайвал, куь къуватри, тежрибади,
чирвилери гражданрин, обществодин ва государстводин ихтиярар ва законлу интересар
тахсиркарвилин гьерекатрикай
умудлудаказ хуьниз гележегдани куьмек гуда.
Заз квехъ ислягьвал ва хушбахтвал, райондин, Дагъустандинни Россиядин абадвал патал
кIвалахда агалкьунар хьана
кIанзава!

Мярекатар

ЦIийи Йисан мярекат шад гьалара къейдна
28-декабрдиз райондин
Спортдин Дворецда ЦIийи
Йисаз талукьарнавай мярекат
кьиле фена.

ЦIийи Йис мубарак авун
патал сифте гаф З.Азизоваз
гана. З.Азизова мярекатдин
иштиракчийриз алукьзавай

Сятдин 11 тамам хьайила
суварик атанвай вири мугьманар гьар жуьредин няметар
алай столрихъ ацукьна.
Мярекат райондин Культурадин работник Марина Ай-

2019-йис мубаракна, виридахъ
чпин кIвалахда агалкьунар,
кIвалера берекат, чандин
сагъвал хьурай лагьана. Райондин Культурадин работникри "ЦIийи Йис" мани тама-

дунбековади ЦIийи Йисан суварик атанвай вири районэгьлийриз сувар мубарак авуналди ачухна.
Мярекатда "Кьурагь район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова, "Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Махач Хариева, райондин прокурор Фируза Лагъметовади,
райондин организацийринни
учрежденийрин руководителри, райадминистрациядин аппаратдин работникри, пенсионерар-ветеранри, искусствойрин школадин аялри иштиракна.

марна ва Аяз Бубадизни Живедин Ханумдиз эверна, абуруни чпин патай алукьзавай
ЦIийи Йис кьуьлуьналди мубаракна.
Гуьгъуьнлай сувар мубарак авун патал гаф райондин
образованидин отделдин начальник Рамазан Катибоваз
гана. Ада вичин ва работникрин патай инал атанвай виридаз сувар мубаракна.
ГьакIни районэгьлийриз
ЦIийи Йис мубарак авун патал райондин организацийрин
руководителар тир ЦРБ-дин
кьилин духтур Азим Азимова, физкультурадинни спорт-

«Кьурагь район» муниципальный
райондин Кьил З.АЗИЗОВ.

За журналистриз, полиграфиядин карханадин работникриз, и хилен ветеранриз пешекарвилин сувар-Россиядин Печатдин югъ
рикIин сидкьидай мубаракзава.
Къе Дагъустандин журналистринр вилик
республикада гьалар мягькембур хьунин,
миллетрин ва жуьреба-жуьре динрал амалзавай ксарин арада меслятвал таъминарунин, экстремизмдин идеологиядиз информационный аксивал авунин жигьетдай, илим,
культура, образование мадни вилик фин патал шартIар яратмишунин жигьетдай везифаяр акьалтIай дережада хцидаказ акъваззава.
Дагъустандин массовый информациядин
такьатри республикадин тIвар хъсан патахъай акъудунин карда важиблу роль къугъвазва. Зун инанмиш тирвал, Дагъустандин массовый информациядин такьатрин гьуьндуьрвал хкаж жеда. Заз печатдин вири работникрихъ ва ветеранрихъ мягькем сагъламвал, райондин Дагъустандин Россиядин
абадвал патал кIвалахда агалкьунар хьун
кIанзава.
«Кьурагь район» муниципальный
райондин Кьил З.АЗИЗОВ.

дин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамиз Рамазанова, агьалияр
яшайишдин рекьяй хуьдай управленидин начальник Сейфудин Жамалдинова, райондин
агъсакъалрринни ветеранрин
Советдин председатель Фахрудин Мирзоева, "село Кумук"
муниципальный тешкилатдин
кьил Руслан Улубекова, "село
Хпюк" муниципальный тешкилатдин кьил Гьажикъурбан
Харгушева чпин хуш келимайралди ва Культурадин работникар тир Кевсер Фейзулаевади, Садуллагь ТIайибова, Равидин ТIагьирова, Масан Асланова, Мадина Муртузалиевади, Сальбина Тагъиевади,
Нариман Рамазанова, Шафудин Саруева, Исмаил Исмаилова, Фарида Желиловади,
Ражидин Исмаилова чпин
манийралди мубаракна.
2018-йисуз район яшайишдинни экономикадин рекьяй вилик
финин карда жуьреба-жуьре хилера еке агалкьунар
хьайи работникриз "Кьурагь район" муниципальный райондин
Кьилин патай
Гьуьрметдин грамотаяр гана.
Физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин
рекьяй отделдин
начальник Р.Рамазанова спортдин рекьяй агалкьунар хьайи
спортсменар грамотайралдини пишкешралди гьевесламишна.
ГьакIни мярекат лотерейный билетар къугъуналди маракьлу авуна.
Лугьун лазим я, райондин
искусствойрин школадин аялри кьуьл авуналди чпин патай сувар мубарак авуна.
Геждалди кьуьлералди давам хьайи шад мярекат Масан Асланован манидалди
акьалтIарна.

М.Агьмедова.
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Райадминистрацияда

Яш тамам тахьанвайбурун
комиссиядин заседание хьана
26-декабрдиз райадминистрацияда "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьилин
заместитель Махач Хариева яш

дин учетда авай яш тамам тахьанвайбурун аялрихъ галаз
тухванвай профилактикадин
кIвалахдин гьакъиндай".

тамам тахьанвайбурун крарин
ва абурун ихтиярар хуьнин рекьяй райадминистрацияда тешкилнавай комиссиядин заседание кьиле тухвана.
Заседанидин кIвалахда комиссиядин членар тир райадминистрациядин къаюмвилин
ва къайгъу чIугунин органдин
кьилин пешекар Замира Шабановади, райадминистрациядин
яш тамам тахьанвайбурун крарин ва абурун ихтиярар хуьнин
рекьяй комиссиядин секретарь
Рафик Сефералиева, физкультурадинни спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз Рамазанова,
райондин Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир
Будаева, ЦРБ-дин духтур
СултIанмажид Маллаева, райондин образованидин методист
Малла Маллаева, Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда авай
отделдин яш тамам тахьанвайбурухъ галаз кIвалах тухунин
рекьяй участковый Радик Мирзалиева иштиракна. Анал агъадихъ галай месэлайриз килигна:
1. "Яш тамам тахьанвайбурун арада сагълам уьмуьр пропаганда авун ва аялрини дидебубайри санитария ва гигиена
хуьнин рекьяй кIвалах пайда
авунин гьакъиндай".
2. "Къаюмвилик кутуниз гереквал авай яш тамам тахьанвай аялар винел акъудзавай ва
абурун закондин ихтиярар ва
интересар хуьзвай администрациядин къаюмвилин органдин кIвалахдин гьакаъиндай".
3. "Кьурагь районда ОМВД-

4. " К о м и с с и я д и н
кIвалахдин 2019-йисан план
тестикьарунин гьакъиндай".
5. Жуьреба-жуьре маса месэлаяр.
Ана сад лагьай месэладай
ЦРБ-дин духтур С.Маллаева
алай вахтунда 15 йисалай 18
йиса авай аялрин арада бейгьуш ишлемишдайбур авачирди къейдна. Кьвед лагьай месэладай райадминистрациядин къаюмвилин ва къайгъу
чIугунин органдин кьилин
пешекар З.Шабановади 2018йисуз тухвай кIвалахдикай,
школайра полицияди, психологрихъ галаз алакъада аваз
кIвалахзавайди, акъатзавай
йисуз 9 аял къаюмвилик
квайди, вахт-вахтунда учетда
авай хизанрин кIвалериз физвайди, отчетар гузвайди лагьана.
Алай вахтунда Маллакентда 5 аялдин диде лап пис
яшайишдин гьалда авайди,
чарасуз и хизандиз куьмек
герек тирди малумарна.
Пуд лагьай месэладай
ОМВД-дин Кьурагь районда
авай отделдин яш тамам тахьанвайбурухъ галаз кIвалах
тухунин рекьяй участковый
Р.Мирзалиева информация
гана.
Гуьгъуьнлай заседанидал
жуьреба-жуьре кар алай месэлайрай Р.Рамазанов ва А.Будаев рахана.
Заседанидин нетижаяр
М.Хариева кьуна, 2019-йисуз
комиссиядин кIвалах генани
вилик тухудайди къейдна.
А.Мамедова.
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Тара ама уьмуьрдин гам
Алай девирда Интернетда шиирар
кхьизвайбур гзаф ава. Садбуру кхьенвайди тек са шиир ятIани, ам пайдах
хьиз кьуна, кIелзавайбурун дикъет
чпел желб ийиз алахъда, муькуьбуру
лагьайтIа, далудихъ чрана кхьенвай
шииррин хараяр галатIани, кьил агъузна, са кIусни дамах гвачиз, эдебиятдин рехъ давамарда. Сейфудин
Шагьпазовни ибурукай сад я. Интернетда чун сад садал кьасухдай гьалтнай. Зи вил и бажарагъ авай касди
кхьенвай ихьтин са шиирда акьунай:
За зи кирма лезги чилиз
ганачтIа,
Пак адетриз зун вафалу
хьаначтIа,
Вичин дерт-гъам за булахрай
хъваначтIа,
Лацу жигер кармаш хьана
каначтIа,
ТIал къати жез Самур муькъвел
феначтIа,
Кьве патазни килигиз зун
шехьначтIа.
Шарвилидин веси мецел
гъаначтIа,
Ам кашамдин тIаратI хьиз за
кьуначтIа,
Сад хъхьунин ният рикIе
туначтIа
Гъуцар Сувухъ элкъвена кьин
кьуначтIа…
Чин такьуна лугьузва за гьавиляй;
Хайи чили атIурай зун хвавиляй.
И шиир кIелайла зи вилерикай дерин фикирар ийизвай, вичин халкьдин
дердерикай хабар авай, герек атайтIа
хайи чил патал чанни гуз гьазур тир
ватанперес къагьриман карагнай.
Яраб ам вуж ятIа?-суал гузва жеди
куьне. Ша, таниш жен. Сейфудин
Тегьмезбеган хва Шагьпазов 1960йисан 1-июндиз Кьурагь райондин
Гелхенрин хуьре дидедиз хьана. Школада кIелзавай йисара шиирар ва
макъалаяр кхьиз гатIумна. Школа
акьалтIарна ада сифте Махачкъаладин хуьруьн майишатдин техникумда,
гуьгъуьнлай Дагъустандин аграр университетдин ветеринаррин факультетда кIелна. Алай вахтунда хайи хуьре
маларин духтурвиле кIвалахзава.
2002-йисалай Россиядин журналистрин Союздин член я. Адан
туькIуьрунар Кьурагь райондин
"Дагъдин булах", республикадин "Лезги газет", "Дагестанская правда", армияда къуллугъзавайла "Советская
Армия" газетра чап хьана.
Краснодар крайдин "Родина" колхозда кIвалахай йисара майишатдин
"Животновод" тIвар алай цлан газетдин редакторвилин везифа тамамарна. Адан кхьинар кIелзавайбуруз "Лезги газетдин" чинрай мукьвал-мукьвал аквазва. С.Шагьпазова вижевай
макъалаярни кхьизва. Эхиримжи вахтара акъатнавай макъалаяр-"Гелхенар", "Инсаниятдин къиметлу ерияр",
"Гьейран я зун квел, Къурушар", "Манидиз сергьятар чидач", "Зи рикIе са
мурад ама", "Ихтибардиз вафалуди",
"Миллетдал баркалла гъиз", "Тек луьлейри ванзама" ва мсб. я.
"Лезги газетда" адан шииррин
кIватIалар-"Яйлахри цуьк акъуднавай
береда…", "Жедач вавай зун дердисер…", "Вакай хьанва зи гьиссерин
тамада" тIварар алаз акъатнава. Сейфудин Шагьпазован са кьадар шиирра авай фикирар икьван гагьда садавни гвачирбур, садани талгьайбур я, са
бязи шииррин кIалубар пуд цIарцIикай
ибарат хьунал кьетIенбурни я:
Вун сир я зи рикIевай,
Вун цIир я зи никIевай,
Вун пIир я зи, виневай.
Сир чукIурдай туш,
ЦIир кьурурдай туш.
ПIир кьацIурдай туш.

КIевиз хуьда сир,
Къацуз хуьда цIир,
Лацуз хуьда цIир,
Къул: зун ви мижевир!
"Сир чукIурдай туш, ЦIир кьурурдай туш, ПIир кьацурдай туш"-и Шагьдагъдин кукIуш хьиз кьакьан мана
авай цIарар шаирдин уьмуьрдин къанун я лагьайтIа, зун ягъалмиш жедач:
адан шииррин чIални, темаярни къуват квайбур, таъсирдайбур я. Шаирди вичин рикI хайи хуьруьз, дагълариз, ватандиз, муьгьуьббатдиз вижевай цIарар бахшнава. Гьина аваз
хьайитIани, адан фикир хайи ватандикай, багърийрикай, дагъларикай я:
Зун гъурбатда авай чIавуз
Диде къведа,, дагълар къведа
рикIел зи.
Такабур квай лекьер къведа
Элкъвей чарх гуз кьилел зи.
Хайи Ватан-лезги чилер.
Куьре къведа, Къуба къведа
рикIел зи.
Хуш келима мецел алай
Буба къведа рикIел зи.
("Гъурбатда" шиирдай)
Шаирдин рикI и алай девирда гьич
са тахсирни авачиз кьве пай хьуниз
мажбурнавай хайи халкьдихъ кузва,
ада датIана халкьдин вилик акъвазнавай четинвилерикай вичин шиирра
фикирар кхьизва:
Санал хьанач, са кIвал хьанач,
къул хьанач.
Санал кIватIдай къуват хьанач,
пул хьанач.
Халкьдихъ руьгьдин дестек
хьанач, гул хьанач.
Бес Кьулан вацI чIур тежедай
цал яни ?
Югъ-къандавай гьатзава чун
дер- кела,
Куьмек авач я кIваляй, я къецелай,
Халкьдин вилик акъвазнавай
месэла
ЦIилиналлай алуд тежер тIвал
яни?
Иви хъвана тух тежезвай нахаяр.
Ягъиз-рекьиз чи квайни квай
рухаяр.
Галуддани далудихъай архаяр?
Дуьнья гегьенш, чаз фир-тефир
сал яни?
("РикIин тIал" шиирдай)

И "РикIин тIал" тIвар алай шиирда
авторди вичин ва шиир кIелзавайбурун
вилик са кьадар суалар вегьизва. И
суалри гьар са бендинин эхиримжи
цIар кьунва. Эгер и суалриз дикъетдивди фикир гайитIа, чаз лезги халкьдин вилик акъвазнавай четинвилер са
капун юкьвал алайди хьиз аквазва.
Са вахт атайла, адет яз, инсандин
кьилиз уьмуьрдикай, кьиникьикай жуьреба-жуьре фикирар къведа, ада вичи
дуьньядал тухвай йикъарилай, авур
крарилай вил вегьена, веревирдер ийида. "Уьмуьр" тIвар алай шиирда лирик къагьримандин кьилни агъзур хиялди чуькьуьзва:
Лагь вуч фад вун физва, уьмуьр?
Кам явашра, тади мийир.
Тарама зи уьмуьрдин гам,
Юкьни хьанвач, хьанвач тамам,
Жагъун тавур рангар ама.
Кьаз тахьанвай кваквар ама.
И шиирда къагьриманди уьмуьрдихъ галаз ихтилатзава, сабур гун
тIалабзава, вучиз лагьайтIа: "Куьтягь
тахьай крар ама, за ял тавур парар
ама, "Ахъай тавур варар ама, Хкаж
тахьай гурар ама", "Салам тагай сувар ама, Пеле такьур шагьвар ама,
"Кхьин тавур цIарар ама, ЧIулав тавур чIарар ама", "Рахун тавур са яр
ама, Муьгьуьббатдин цIаяр ама", "Зи
у
м
у
д
д
и
н
маяр ама. Агакь тавур паяр ама". И
дерин мана квай шиирдин автордиз
асул философ лугьуз жеда.
(Эхир 4-чина)
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Дагъдин
Тара ама уьмуьрдин гам
(Эхир. Эвел 2-чина)
Экв малум жезва, гъед уьтмиш
жезва.
Вили вилера зун батмиш жезва.
Шаир тIебиатдин чIутхвар я
лагьайтIа, зун ягъалмиш жедач. Адан
"вили вилер" шиирдиз ва маса муьгьуьббатдикай кхьенвай шиирриз
тIебиатдин иервал, кIанивилин миливал, автордин ниятрин михьивал хас
я. И кар якъин яз, Сейфудин Шагьпазова тIебиатдикай, кIанивиликай,
уьмуьрдикай кхьенвай шиирар, рубаияр кIелзавайбуру хушдаказ кьабулзава, адан кхьинриз вини дережадин къимет гузва.
"Лезги газетдиз" акъатнавай вичин
"Кьурагь патай-кьве шаир" макъалада шаир Фейзудин Нагъиева икI
кхьизва. "Сейфудин Шагьпазов, шииррай малум жезвайвал, чранвай шаир
я. Адан цIарара фикиррин кьетIенвал,
тематикадин цIийивал, чIалан тамамвал, фикиррин тазавал ва деринвал ава.
Сейфудинан шиирриз бейтинин тамамвал, кIалубдин жуфтвал, цIарцIин везинвал хас я. Хуруз гъуд ягъиз, "Зун,
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Зун!"-лугьуз гьарайзавай шаирриз,
тIварар аваз, цIарар авачирбурузни
Сейфудин Шагьпазов хьтин шаир ибрет хьун лазим я. Адан "Кьисасдин
элегия" шиир, зи фикирдалди, лезги
зариятда цIийивал квай эсер я". Ф.Нагиева "Кьисасдин элегиядикай" кхьизва: "Ам кIелайла зак лувар акатна,
жуван ярар дустариз зенгерна, зариятдиз цIийи шаир, халис шаир атун
мубаракна… И эсердин эвелдани
эхирда кардик кутунвай са манадин
къуша цIарари кьисасдин кьил кьилел
хкизва, шиирдин эвелдизни эхирдиз
устадвилелди тIвал язава. Гьа им устадвилин успатвални я".
Аквазвайвал, Сейфудин Шагьпазова анжах вичиз хас тир-виридакай
хкатна аквазвай кьетIен рехъ
туькIуьрнава. И шаирдин талантдин
бегьемвал эвелни-эвел адан шииррин
дуьзвиляй аквазва. За и бажарагъ авай
лезги стхадиз шииратдин виридалайни кьакьан кукIушрал акъатдай йикъар акун тIалабзава.
Гуьзеля Гьасанова, Санкт-Петербург "Алам" журнал

С. Шагьпазов

ЦIийи лезгияр
Амачиз виле куьгьне дехмеяр,
Эцигзавай къе зурба къелеяр,
Кирида кьуна устIар фялеяр.
ЦIийи рекьерай фейи лезгияр,
ЦIийи лезгияр, цIийи лезгияр.
Элкъвена вилик хурудин кьефес,
Азадвилелди къачузвай нефес,
Агалкьунри квехъ кутунва гьевес.
Уьмуьрди бахтар гъайи лезгияр,
ЦIийи лезгияр, цIийи лезгияр.
Къисметдин меркез хьанвайла базар,
Ише хъфизмач бажарагъни тIвар.
Амачиз кIвалах, хьанвай чеб бейкар,
Фикирда хьуй куь кайи лезгияр,
ЦIийи лезгияр, цIийи лезгияр.
Артух жердавай хазина-девлет,
Къалин хьурай куь хатурни гьуьрмет.
РикIелай фимир куь Ватанни миллет,
Я эхир хийир хьайи лезгияр,
ЦIийи лезгияр, цIийи лезгияр.
"Джипар" чилел, гимияр гьуьлел,
Рагъни хъуьрезва цава куь кьилел.
Садакьа-игьсан алаз хьуй гъилел,
Я сад Аллагьди гайи лезгияр,
ЦIийи лезгияр, цIийи лезгияр.
Гьар са карда квехъ хьурай гьерекат,
Кьиле тухуз чи мелни мярекат.
Акатрай лугьуз хийирни берекат,
Бегьердин цIирер цайи лезгияр,
ЦIийи лезгияр, цIийи лезгияр.

Информация

для граждан получающих ежемесячные денежные выплаты
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
УСЗН в МО "Курахский район" информируют получателей ЕДВ по ЖКУ
,что по состоянию на 25 декабря 2018 года направлены денежные средства в почтовые отделения для выплаты ЕДВ по ЖКУ следующим категориям граждан:
- инвалидам всех категорий за ноябрь-декабрь месяцы 2018 года полностью.
- работникам села за декабрь месяц 2018 года полностью
-ветеранам труда за декабрь месяц 2018 года полностью.
-участникам ЧАЭС за декабрь месяц 2018года полностью.
-участникам боевых операций и вдовам за декабрь месяц 2018 года полностью.
-многодетным семьям за ноябрь-декабрь месяцы 2018 года полностью.
Задолженность по выплатам ЕДВ по ЖКУ по состоянию на 01 января 2019
года отсутствует.
Начальник УСЗН
в МО "Курахский район"

Шарвилидин тур, Давудан гапур,
Алкьвадар Гьасан эфендидин нур.
Зиярат хьанвай ярагъвидин сур,
Чешне хьурай квез -гъвейи лезгияр,
ЦIийи лезгияр, цIийи лезгияр.
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