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Гьафтедин нетижаяр кьуна
16-январдиз "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьил З.Азизова райадминистрациядин актовый
залда райондин идарайрин руководителрихъ галаз совещание кьиле тухвана.
Совещанидал хейлин идарайрин
руководителар рахана.
Культурадин ва информациядинни
печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаева къейд авурвал, Центрди пландал асаслу яз кIвалахзава,
"Дагъдин булах" газетдин 1-нумра подписчикрив ахгакьар хъувунва, алатай
йисуз гьихьтин кIвалах кьиле
тухванватIа ва алай йисуз гьихьтин
кIвалах планламишнаватIа отчетар
гьазурнава, газетрин подписка авунин
план гьеле хьанвач.
Пенсионный фондунин отделдин
начальник Агьмед Назаралиева лагьайвал, январдин вацран пенсияр гузва, адахъ галаз компенсация яз гузвай
вад агъзур манат пуларни гузва, компенсация гун тавурбурни ава, абурузни вахкуда.
Райондин финансовый управленидин начальник Бахтияр Ибрагьимова
къейд авурвал, кьабулай бюджет эк-

спертизадиз ракъурна кIанзава, декабрдин вацран мажиб гьеле ганвач,
и йикъара ахъайда лагьанва.
Райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова информация гайивал, Гелхен дереда авай
школайра кIелзавай аялрин чирвилер,
муаллимрин кIвалах ахтармишна, алай
вахтунда республикадин олимпиадайрин этап башламишнава, вири школайра ЕГЭ-рин гьакъиндай диде-бубайрихъ галаз гуьруьшар кьиле тухузва.
Ветуправленидин начальник Надир
Асланова лагьайвал, службади графикдал асаслу яз кIвалахзава, Махачкъаладай лазим дарманар хкана
кIанзава, алатай ял ядай йикъара рапар яна.
Совещанидал винидихъ рахайбурулай гъейри гьакI ЦЗН-дин начальник
Гьажихан Гьажиханов, КЦСОН-дин
директор Руслан Гьасанов, рекьерин
участокдин начальник Лазир Агъабалаев ва масабур рахана.
З.Азизова вири руководителриз
чпин работникри налог гуниз ва подписка авуниз фикир гун тагькимарна.

Прессадин сувар

Райондин кьили сувар
мубаракна
13-январдиз Россиядин печатный изданийрин вири работникри чпин пешекарвилин сувар къейдна. Гьа и жергеда аваз "Дагъдин булах" га-

Хариева, "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин
кьилин общественный хатасузвал хуьнин рекьяй заместитель Альберт Исаева, рай-

зетдин работникрини и сувар шад гьалара къейдна.
"Дагъдин булах" газетдин
пешекарриз сувар "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин кьил Замир Азизова мубаракна. З.Азизова газетда кIвалахзавай работникрин тупламишвал генани
хкажна, коллективда арадал
атанвай дуствилин алакъаяр
инлай кьулухъни хвена, хайи
райондин газетда кIвалахдай
къуватар, хизанра берекат,
меслятвал хьана кIанзавайди
лагьана. Инлай кьулухъни газетдин работникриз райадминистрациядин патай жедай
куьмек гуз гьазур тирди къейдна. Газетдин работникриз
райадминистрациядин аппаратдин руководитель Фикрет
Медетова, "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин
кьилин заместитель Махач

ондин Культурадин ва информациядинни печатдин
центрдин начальник Абдулкъадир Будаева, райондин прессцентрдин руководитель Фахрудин Мирзоева, "Дагъдин
булах" газетдин кьилин редактор Алван Рамазановади,
"Дагъдин булах" газетдин
жавабдар секретарь Фазина
Мегьамедовади мубаракна.
Абуру чпин патай "Дагъдин
булах" газетдин работникриз
кIвалахда агалкьунар, хизанда берекат, алай четин девирда гьар садаз сабурлувал хьурай лагьана.

Важиблу гуьруьш
Алатай гьафтеда "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
общественный хатасузвал хуьнин
рекьяй заместитель Альберт Исаев
райондин имам Шамиль Омаро-

авун тир.
И пландал асаслу яз Ярагъ Мегьамедан уьмуьрдикай ва адан
кIвалахдикай школьникрин арада
конкурс кьиле тухуда.

вахъ галаз гуьруьшмиш хьана.
Гуьруьшмиш хьунин кьилин
макьсад акьалтзавай несил ватанпересвилин руьгьдик кваз тербияламишунин ва руьгьдинни эдебиятдин кIвалахдин план веревирд

Альберт Исаева районда диндин рекьяй кIвалах тухуниз райондин администрация гьамиша куьмек гуз гьазур тирди лагьана.
А.Рамазанова.
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Чи идарайра

Пожарный частунин кIвалахдикай
Чи районда пожарный часть 2013-йисан 1-мартдилай кардик ква.
Икьван чIавалди цIай кьур дуьшуьшар хьайила, Кьасумхуьруьн пожарный частуниз зенг яна, хабар гана, абур иниз агакьдалди, цIай кьур
чка кана алахьай дуьшуьшарни гзаф хьана.
Ингье кьуд йис тамам жезва чи районда пожарный часть кардик
кваз. Анин кIвалах гьикI кьиле физватIа ахтармишун патал чун анин
начальник Мегьамедов Ибрагьим Рауфовичахъ галаз гуьруьшмиш хьана ва адаз са шумуд суал гана.
Куьруь къейд: Мегьамедов
Ибрагьим Рауфович 1979-йисуз Ах-

цегь райондин Ахцегьрин хуьре дидедиз хьана. 1986-йисалай 1996-йисалди ада хайи хуьре школада
кIелна, школа акьалтIарайла, яни

-Ибрагьим Рауфович, ингье чи
районда чна винидихъ лагьайвал,
пожарный часть ачухна кьуд йис
тамам жезва. Алай вахтунда куь
частуна шумуд работникди зегьмет чIугвазва? Абур чпин
кIвалахдин гъавурда авани?
-Чи идарада вири санлай къачурла
25 работникди кIвалахзава. Эхь, абур
вири чпин кIвалахдин гъавурда авай,
кIвалах ийиз ашкъи авай пешекарар
я. Чаз кьуд отделение ава, гьар отделенидиз вичин командирни ава: Мурадов Алим, Султанов Къагьир, Бейбалаев Мегьамедхан ва Алиев Славик.
-Ибрагьим Рауфович, куь
кIвалахдин
югъ
квелай
башламишзаватIа лугьуз жедани
квевай?
-Эхь, вучиз лугьуз жедач. Чи
кIвалахин югъ вири отделенийрин командирар кьиле аваз гьар юкъуз сятдин 9-далай сятдин 12-далди пешекарвилин гьазурвал акунилай башламишзава, ахпа психологический гьазурвал
кьиле физва.
-Районда пожарный часть ачухайдалай гуьгъуьниз цIай кьур
дуьшуьшар шумуд хьана?
-Часть ачухайдалай гуьгъуьниз,
яни и кьуд йисан къене, куьлуь-шуьлуьяр квачиз, чна 6 кIвал цIукай къутармишна. Лугьун лазим я, са кIвал
Куквазрин хуьре, чавай а кIвал цIукай
къутармишиз хьанач, ам михьиз кана
алахьна , имни чи тахсир аваз туш, чаз
геж хабарна, къутармишиз тахьунин
себебни токдилай сифте къавара цIай
гьатун тир, гьавиляй иесийриз чпиз
геж хабар хьана.
-ЦIай кьур чкайра цIай хкадардайла куь работникрин сагъламвилиз зиян гайи дуьшуьшар хьанани?
-Ваъ, ахьтин дуьшуьшар чи работникриз хьанвач, я хьунни тавурай. Ихьтин кIвалахар тахьун паталди чна "по
охране труда" тIвар ганвай занятияр
датIана кьиле тухузва.
-Квез цистерна алай шумуд машин
ава.
-Чаз цин цистернадин кьве машин:
"Урал" ва "Зил-131" ава. Абур чна гьамиша цяй ацIурна гьазурнавайди я.
-Ибрагьим Рауфович, квез цIай
кьуна лагьана зенг атайдалай гуьгъуьниз, гьазурвал акуна фидалди
вахт гьикьван ава?
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1996-йисуз ДГПУ-диз кIелиз гьахьна, инаг ада 2001-йисуз акьалтIарна.
2001-2002- йисара Алтайский Крайда Инженерный войскайра къуллугъна.
2002-2003-йисара Ахцегьа пожарный частуна пожарник яз, 20032009-йисара отделенидин командир
яз, 2009-2011-йисара Ахцегьа пожарный частунин начальникдин заместитель яз, 2011-2013-йисара гьа ина
-начальник яз кIвалахна, гьа са вахтунда, яни 2008-2012- йисара СанктПетербургдин Россиядин МЧС-дин
Гьукуматдин противопожарный
службадин университетда кIелни
хъувуна. 2013-йисалай къенин йикъалди Кьурагь райондин пожарный
частуна начальник яз кIвалахзава.
Адахъ уьмуьрдин юлдаш ва пуд велед- пуд гада ава.

-ЦIай кьуна лагьана зенг атайдалай гуьгъуьниз чун 40 секундин къене гьазур хьана кIанзава, машинни
гьазурна экъечIдалди вири кьве минутдин вахт ава. Чун и нормативар
кьиле тухуз гьамиша гьазур я.
-Квез мажибар вахт-вахтунда
гузвани?
-Мажибар чаз вацран 15-числодалди аванс ва гуьгъуьнин вацран 5-числодалди вири мажиб гузвайди я. Лугьун лазим я, частунин состав вири
формайралди таъминарнавайди я.
-Ибрагьим Рауфович, квез чи
райондин агьалийриз лугьудай
гаф, къалурдай меслят аватIа квевай лугьуз жеда.
-Заз райондин халкьдихъ элкъвена
лугьуз кIанзава, сифтени-сифте гьар
са касди вичин мукъаятвал вичи хвена кIанда. Мукъаятвал хуьн паталди
сад лагьайди, гъвечIи аялар кIвале
кьилди туна кIандач, эгер тадайвал
хьайитIа, абурувай спичкаяр, токдин
алатар яргъа авуна кIанда. Кьвед лагьайди, токдин шнурар куьгьне хьун
я, и дуьшуьшдиз шнурар цIийи хъувуна кIанда, помещенийра меддинни
алюминийдин шнурар сад-садахъ галаз кьадач, кIвале авай цIай хъийидай
пчерик гила газ гилигнава, ибурун гум
физвай турбаяр къавук квай кIарасрин
патав туна виже къведач, турба алай
чка цемент цана заливат авуртIа хъсан
я. Пуд лагьайди, векьер кIваливай яргъа эцигна кIанда.
-Ибрагьим Рауфович, цIай кьур
дуьшуьшра инсанар телеф хьайи
вахтар хьанани?
-Ваъ, инсанар телеф хьайи дуьшуьшар чи кIвалахдин вахтунда хьанвач,
хьунни тавурай.
Чаз цIай кьуна лагьана къведай
зенгер тIимил хьурай.
-Гьуьрметлу районэгьлияр, эгер
куьне за винидихъ лагьай гафарал
амал авуртIа, цIаяр кьунарни тIимил
жеда. Чна умудзава куьне вирида и
гафарал амал ийидайди.
-Чухсагъул Ибрагьим Рауфович, чахъ галаз суьгьбет авунай!
Къуй квехъ куь четин
кIвалахда сагъвал хьана, цIаяр
кьур дуьшуьшар тIимил хьурай!
-Сагърай
- Куьнни сагърай.
З.Саидова.

КIекрен(1957,1969,1981..) йисуз ханвай инсанар патал алукьзавай йис акьалтIай хъсанди жеда. Абуру чеб са гьихьтин ятIани къуватди дуьз рекьихъ ялзавайди, чпелай хаталувилер алудзавайди гьиссда.
И йисуз ханвай инсанриз чпин къенепатан ванцихъ яб акалун йисан
сифте кьиляй эхирдалди абурув агакьдай кьисметдин лишанриз фикир гун меслятзава.
КицIин (1958,1970,1982..) йисуз дидедиз хьанвай инсанри чеб
мукъаятдиз тухун, чпин къилихдин чIуру терефар къалурунал гъидай
гьаларивай абур яргъа хьун герек я. Йисан юкьварилай алатайла, зегьметдал рикI хьуниз къимет гуда, идахъ галаз сад хьиз, девлетлу жедай мумкинвилерин артух жеда.
Къабандин (1959, 1971,1983…)йисуз ханвай инсанар патал йис
дурумлуди, гзаф вакъиайрив ацIанвайди жеда. Абуру сугъулвалдач,
чIехи пай вахтар михьи гьавадал акъудиз чалишмишвалда.
Цмил кьифрен (1960,1972,1984..)йисуз дуьньядиз атанвай инсанриз уьмуьр садлагьана ва вири патарихъай дегишариз чалишмиш
хьун меслятзавач. Санлай къачурла хъсандиз планламишнавай крар
кьилиз акъудун хийирлу яз гьисабзава. И инсанриз цIийи йисуз секинвал, ялгъузвал хуш жеда. Амма и кар себеб яз абуру чпиз багьа ксарихъ галаз алакъаяр чIурун мумкин я.
Жунгавдин (1961,1973,1985…) йисуз дидедиз хьанвай инсанар,
хъсан нетижаяр хьун патал кIвалахун вуч лагьай кар ятIа, гьадан гъавурда акьада. Абуруз четин жеда, бязи вахтара кIвалах кьатI амаз
гадардай фикиррални къведа, амма зайифвална кIандач. Абуруз гьакI
сабурлувал квадармир,бахтуни тагъай декьикьайра руьгьдай аватмир
лугьузни меслятзава. Хизандикай куьмек жеда. Сагъламвал мягькемаруниз, спортдал машгъул хьуниз фикир це.
Пеленгдин (1962, 1974, 1986…) йисуз ханвай инсанар патал йис
са тIимил четинди, къалар арадал гъида. Вири крар рикIив кьамир.
Ахьтин гьар са кардай тарс хкудуникай, къиметлу тежриба къачуникай хийир авайди фикирдай акъудмир.
Къуьрен (1963,1975,1987…) йисуз дуьньядиз атанвай инсанри
виридлайни гзаф фикир чпин сагъламвилиз гана кIанда. Хизанди ва
кIвалахди абурувай вири вахт къакъудзава, амма жуван сагъламвал
патал вахт жагъур тавуртIа, гьалар хъсан жедач. Михьи гьавадал
къекъуьниз фикир це, духтурдин меслятрихъ яб акала.
Аждагьандин (1964,1976,1988…) йисуз дидедиз хьайи инсанрив критикадин гзаф гафар агакьда. Эгер квез йис хъсандиз кьиле
тухуз кIанзава, ахьтин ксарихъ са артух яб акалмир. Далудихъай квекай рахазвайбурузни фикир гумир. Къал-къиждик кьил кутамир. Йисан эхирдай гьалар хъсан патахъ дегиш жеда, гуьзлемиш тавур крарни кьилиз акъатда, бахтуни гъида.
Гъуьлягъдин (1965,1977,1989…) йисуз дуьньядал атанвай ксар
фикир йисан кьиляй-кьилиз ачух жезвай гегьенш майданри чпел желбда. И чIавуз абурувай чпин вилик ачух жезвай мумкинвилерикай менфят къачуна, цIийи пешеяр чириз, дустар кьаз жеда. Сиягьат авун патал йис иллаки хъсанди я.
БалкIандин (1966,1978,1990…)йисуз ханвай инсанрин мурадриз
Яру КIекрен йисуз экуь вахт аквада, гьалар чеб-чпелай хъсан патахъ
дегиш жеда. Абуруз чпин мурадар кьилиз акъудун патал еке мумкинвилер жеда, гьар са кардив, яргъалди фикир тавуна, экуь умудар гваз
эгечIа.
ЦIегьрен (1967,1979,1991…) йисуз дидедиз хьанвай инсанар
патал гьевеслувал-им кьвед лагьай тIвар я. Абуруз са гьихьтин ятIани
четин месэлаяр гьялдайла багърийрик руьгь кутаз кIан жеда. Гьар са
межлисдин "Руьгь" тир абур гьамиша дустарин юкьва, шадвилерик
жеда. Романтикадал рикI алай ксар патал иллаки хъсан йис я.
Маймундин (1968,1980,1992…)йисуз дуьньядал атанвай инсанриз, сагъламвилихъ галаз алакъалу яз са тIимил четинвилер хьун мумкин я, амма абурукай са артух зиян жедач. Чпел гьалтай куьлуь-шуьлуь четинвилеризни абуру дурум гуда. Меслят кIанз багърияр садрани-кьведра абурун кьилив къведач. Абуру и кар еке ашкъидивди кьилиз акъудда.
(Лезги газетдай къачурди я)
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Мубаракрай!
Чи районэгьли, КIирийрин хуьряй тир жегьил шаир Мегьамед
Ибрагьимов "Лезги газетдин"
кьилин редактор яз тайинарнава.
Республикадин газетар тир
"Илчи", "Елдаш" ва "Лезги газетдин" кьилин редакторар
хкягъунин конкурс кьиле фена.
Шад жедай кар ам я хьи, 11-январдиз кьиле тухвай конкурсда
17 конкурсантдикай Мегьамед
Ибрагьимов гъалиб хьана.
Чна Мегьамед Ибрагьимоваз
адал ихтибарнавай чIехи къуллугъ тебрикзава.
Чун гзаф шад я милли газетдин кьилин редактор чи районэгьли хьунал. Жуван хайи чIал патал хайи халкь патал акъудзавай
газетдихъ куь регьбервилик кваз
агалкьунар хьурай! Поэзиядин рекье агалкьунрин гурарай хкаж
хьурай. Хизанда берекатди, меслятвили ва сагъламвили агъавал
авурай.
Мубаракзавайбур ваз гьуьрметзавай "Дагъдин булах" газетдин работникар я.

М.Ибрагьимов

ХъуьтIуьн йиф
ХъуьтIуьн йиф я, зун къаншарда пенжердин,
Ацукьнава къаравул хьиз мичIерин.
РикIел хкиз декьикьаяр сегьердин,
Иеси тир дагъви рушан киферин.
Кьуд пад лал я, анжах зи рикI секин туш,
Кузва тIалди муьгьуьббатдин хер алай.
А дагъви руш мад заз ахкун мумкин туш,
Вилер чIулав, сивел милли хъвер алай.
Хиялри зун регъвез ава ялгъуздиз,
ХъуьтIуьн йифни юлдаш яз захъ галама.
Гьайиф, гьайиф, и дуьньяда бахтсуздиз,
Зун мичIерин иеси яз амазма.

ГАТФАРИЗ
Чи дагъларин кукIушрилай жив цIраз,
Кьурагь вацIай селлер фида гатфариз.
НикIеризни шадвилерин къив галаз,
КIвалах ийиз эллер фида гатфариз.

ВАФАСУЗ ЯРДИЗ
Зи рикI дертлу, ви рикI шад я,
Вун гъамарикай азад я,
ГьакI ятIани зи мурад я,
Вун бахтлу хьун кIани гуьзел.
Пак ниятар дердер хьана,
Дуьньядикай зи пер хана,
Зи кьисметдал на хер гъана,
Зи шад гуьгьуьл хайи гуьзел.
Кьурана зи ашкъид булах,
Муьгьуьббатдин кузмач чирагъ,

Зи багърийри хкажна хьиз къуьнерал,
Тухудайла магьфедаваз суруз зун.
Гьар са касди накъвар алаз вилерал,
Авурддайла мидаим яз фуруз зун.
Гьа чIавузни зи азизди, ширинди,
Ашкъидин тIал, агь зи рикIяй акъатдач.
Магьрум хьайтIан ви гьиссеркай къизгъин тир,
Зи руьгь вавай гьич садрани къакъатдач.
Зи сураллай пак накьвариз теменар,
Гуз атайла, вун шехьмир чан, кIаниди.
Чан аламаз кьисмет тахьай беденар,
РикIел хкиз, зун негьмир чан, кIаниди.
Тахсир зид туш, тахсир залум кьисмет я,
Тагай чаз югъ санал жедай уьмуьрда.
Ам кьисмет туш, ам хифет я, зиллет я,
Гьич сурани акъат тийир фикирдай.
Анжах са кар, на кIаниди, рикIел хуьх,
Зи ашкъидин сагьиб вун тир датIана.
Ваз минет я, зи шикил на гъилел хуьх,
ГьакI килигиз, анжах умуд датIана.

Руьгьдин хер

Эй бейвафа, зи яр, гуьзел,
Вакай куьз зун магьрумзава.
Вучиз вуна жегьил рикIел,
Гъамар, дердер алцумзава.

Чиз хьайила вучиз вуна,
Жаваб це заз, кузва зи рикI,
Зи севдуьгуьм, зи яр суна,
Зун вахъ даим хьанва гъарикI.

Гатфарикай нагъма лугьуз нуькIвери,
Шадвални хъвер гьиссда халкьдин рикIери,
Зегьмет чIугваз гелкъвенавай никIери,
Зулуз гурлу бегьер гъида халкьариз.

Дава тежез сугъул хьана,
Агь, зи рикIе хер хьанава.
Руьгьдин гьиссер рагъул хьана,
Дуьньядикай зи пер ханва.
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Зи рикI, диде

Жегьилзамаз шадвиликай,
Магьрум хьайи шаир я зун.
КIанибурун садвиликай,
Фикирзавай факъир я зун.

Цуькверин ни аваз жеда багълара,
Кфилдин сес гьат хъийида дагълара,
Чубарукрин ванер аваз япара,
Зегьметчийрин мехъер жеда гатфариз.

ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА

Жегьил шаир сефил туна
На никай ваз маил кьуна?
Мал-девлетда на вил туна
Гъейридаз яр хьайи гуьзел.

РикIин тIал

Ваз чизва хьи вун галачиз,
Яшамиш жез четин я заз.
Экуь дуьнья вун авачир,
Гьамишалугъ серин я заз.

ТЕШКИЛАЙДИ:
Райондин администрация

Мегьамед ваз вуч ахквада?
Вуна даим дерт чIугвада.
Рагъ лагьанай ваз хатадай,
МуркIадилай къайи гуьзел.

Гьич садрани алудмир на рикIелай,
На заз гайи тIал зи рикIе амукьда.
Анжах вуна нагъв гъиз тахьуй вилерал,
Ам зи рикIихъ са хьел хьана галукьда.

Къушарни чаз мугьманар яз хкведа,
Экуьн сегьер хайи хуьрел элкъведа,
Лежбер итим багъ-бустандихъ гелкъведа,
Къаз акъатай никIер жеда гатфариз.

ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

Никай кьада за заз даях?
Гьиссериз кIур гайи гуьзел.
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