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Райадминистрацияда Кар алай проектар

Нубатдин совещанидал
23-январдиз райадминистрациядин актовый залда райондин идарайрин руководителри гьафтеда
авунвай кIвалахдиз анализ
гудай ва вилик акъвазнавай
кимивилер арадай акъуддай совещание кьиле фена.
Совещание "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель
Махач Хариева кьиле тухвана.
Совещанидал хейлин
идарайрин руководителри
авунвай кIвалахдикай информация гана.
Райондин финансовый
управленидин начальник
Бахтияр Ибрагьимова лагьайвал, алатай гьафтеда
Махачкъалада кьиле фейи
совещанида иштиракна,
анал РФ-дин Правительстводин Председатель
Д.А.Медведева акъуднавай майский Указар кьилиз
акъудна кIанзавайди лагьана. И Указар кьилиз акъудунихъ галаз алакъалу яз
райондин идарайра оптимизация кьиле тухвана
кIанзава, декабрдин мажиб
гун патал пулдин такьатар
хквезва, идарадин работникар йисан отчетар гьазурунал машгъул я, алатай
йисуз питанидиз, электроэнергиядиз гуз тахьанвай
пулдин такьатар вири гана
йис агал хъийида.
Агьалияр яшайишдин
рекьяй хуьдай управленидин начальник Сейфудин
Жамалдинова къейд авурвал, алатай йиса яшайишдин рекьяй гуз тахьанвай
14 млн. манатдин бурж
алама, адакай 11 млн манат
муаллимриз гузвай коммунальныяр, 27-декабрдиз РД-дин Халкьдин Собранидин сессиядал гьа и

месэла эцигнавай, мад вуч
дегишвилер жедатIа гуьзлемишда, гун тавунвай
пулдин такьатар вахкуда
лагьанва.
ЦРБ-дин кьилин духтур
Азим Азимова лагьайвал,
Махачкъалада больницадин кIвалахдин йисан
гьахъ-гьисаб авуна куьтягь
жезва, алай йисуз диспансеризация
авуна
кIанзавайбурун списокар
гьазурзава, дарманар
тIимил хьанва, абур къачун
патал аукцион гьеле кьиле
тухванвач, питание, чимивал, яд больницада ава.
Райадминистрациядин
хуьруьн майишатдинни
чилерин хуьруьн майишатдин, чилерин алакъайрин отделдин начальник
Слава Селимова къейд
авурвал, алай вахтунда
майишатривай отчетар
кьабулзавач, сад-кьве
майишат квачиз амайбуруз бухгалтерар авачиз отчетар ийидайла четин жезва, къишлахрал кьуьд акъудзавай гьайванрин гьал
пис туш, дул башламишнава.
Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаева информация
гайивал, 2016-йиса авунвай
кIвалахдин отчет ва 2017йиса авуна кIанзавай
кIвалахдин план гьазурна,
газетдин 2 -нумра подписчикрив ахгакьар хъувунва,
сайтди вичин кIвалах башламиш хъувунва.
М.Хариева 14 поселенидикай 4 поселениди
планда къалурнавай налог
кIватI тавунвайди, и
кIвалахдиз фикир гана
кIанзавайди лагьана.

Са шумуд месэла веревирдна
19-январдиз "Кьурагь
район" муниципальный
тешкилатдин кьилин общественный хатасузвал хуьнин рекьяй заместитель

портра аялриз жезвай
тIарвилерин гьакъиндай".
2. "Школайрин автобусра аваз аялар ва посса-

Альберт Исаева Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда
авай ОГИБДД-дин начальник Рамалдан Мусаевахъ
галаз кар алай са шумуд месэла веревирд авуна. Анал
пуд месэладиз килигна:
1. "Рекьерани транс-

жирар тухунин гьакъиндай".
3. "Рекьеринни куьчейрин сетдин гьалдин
гьакъиндай".
Р.Мусаева Ханты-Мансийскда хьайи авариядик
аялар тухудай автобусдин

водителди законди къалурнавай мажбурнамайрал
амал тавуна аялар кьейиди
къейдна.
Ихьтин дуьшуьш тахьун
патал аялар тухузвай автобусрин водителри рекьерин
гьерекатрал амал авуна, автобусар тахографралди, хатасузвилин чIуларалди таъминарна кIанзавайди, ишлемишиз 10 йисалай алатнавай автобусда аваз аялар
тухун законди къадагъа
авунвайди лагьана.
И йикъара «КьасумхуьрКьурагь» 15-44 км автомобилрин рекьин гьал гьикI
аватIа ахтармишна.
А.Исаева эцигнавай гьар
са месэла веревирд авуна,
гьар са месэладин гьакъиндай лазим тир серенжемар
кьабулдайди лагьана.

Яш тамам тахьанвайбурун
комиссиядин заседание хьана
24-январдиз райадминистрацияда "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин общественный хатасузвал хуьнин рекьяй заместитель
Альберт Исаева яш тамам
тахьанвайбурун крарин ва
абурун ихтиярар хуьнин рекьяй райадминистрацияда
тешкилнавай комиссиядин
заседание кьиле тухвана.
Заседанидин кIвалахда
комиссиядин членар тир
райадминистрациядин къаюмвилин ва къайгъу
чIугвадай органрин пешекар З.Шабановади, райадминистрациядин яш тамам
тахьанвайбурун крарин ва
абурун ихтиярар хуьнин рекьяй комиссиядин секретарь З.Ибрагьимова, физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Р.Ра-

мазанова, райондин Культурадин ва информация-

рордин куьмекчи Э.Алиметова, Россиядин МВД-дин

динни печатдин центрдин
начальник А.Будаева, ЦРБдин духтур С.Маллаева,
райондин образованидин
отделдин начальник Р.Катибова, райондин проку-

Кьурагь районда авай отделдин яш тамам тахьанвайбурухъ галаз кIвалах тухунин рекьяй участковый
А.Цмиханова иштиракна.
(Эхир 2-чина)
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Яш тамам тахьанвайбурун
комиссиядин заседание хьана
Анал агъадихъ галай месэлайриз
килигна:
1. "Яшайишдин рекьяй хаталу

Анал сад лагьай месэладай доклад райондин физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамиз

тир гьалда авай яш тамам тахьанвайбур желб авун патал спортивно- массовый ва физкультурадинни сагъламвилин мярекатар тешкил авунин гьакъиндай".
2. "РД-дин Кьурагь райондин
Арабляр хуьре яшамиш жезвай,
2001- йисан 13-февралдиз хайи
Ибрагьимов Шериф Адиширинович учетда эцигунин гьакъиндай".
3. "Яш тамам тахьанвайбурухъ
галаз кIвалах тухунин рекьяй тешкилнавай комиссиядин 2016-йисан
кIвалахдин гьахъ-гьисабдин гьакъиндай".
Заседание Альберт Исаева ачухна ва кьиле тухвана.

Рамазанова авуна.
Кьвед ва пуд лагьай месэладай
яш тамам тахьанвайбурухъ галаз
кIвалах тухунин ва абурун ихтиярар
хуьнин рекьяй райадминистрацияди тешкилнавай комиссиядин секретарь З.Ибрагьимова доклад авуна.
Гуьгъуьнлай заседанидал
гьакIни жуьреба-жуьре кар алай
месэлайрин патахъай Р.Катибов ва
А.Будаев рахана.
Заседанидин нетижаяр А.Исаева кьуна, 2017-йисуз комиссиядин
кIвалах генани вилик тухудайди
къейдна.
Ф.Абдурагьманова.

Образованидин мониторинг
Школьникрин образованидин
еридин мониторинг Кьурагь райондин вири школайра кьиле тухузва. Гьа и кIвалах РД-дин илимдинни чирвилерин Министерстводин
проектдин программадал асаслу яз

автоматизироватнавай информационный система ишлемишуналди
онлайн къайдада кьиле тухузва.
Лагьана кIанда, мониторинг
ишлемишунин метлеб ам я хьи, образованидин еридин гьакъиндай
тайин тир информация чир хьун ва
образованидин гьал нетижалу информация къалурунал таъминарун.

Чи районда мониторингда 9 ва 11
-выпускной классар квачиз, 5-классдилай 10-классдалди авай 800
ученикди иштиракда.
Райондин образованидин от-

делди хабар гайивал, мониторингдин сергьятда аваз алай йисуз инглис чIалай, географиядай, химиядай, литературадай, физикадай, математикадай, информатикадай, историядай ва обществознанидай
чирвилер къалурда.
М.Агьмедова.
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Сталинград патал женгер
Ватандин ЧIехи дяведин тарихда инсанрин рикIелай гьич са вахтундани тефидай крар гзаф хьана.
Сталинград патал женгерни тарихда магълуб тежедай Гитлеран кьушунар кIаник акатай женгерикай
сад хьана.
Москвадин кIаник сифте ягъунар кьур Гитлеран
кьушунривай Москва кьун патал женгер давамариз
хъхьанач. 1942-йисан гатуз фашистрин жаллатIар Волгадихъ, Кавказдин
девлетар кьун патал, сухулмиш хьана. Гитлерчийрихъ
гьакI Кавказ Россиядихъай михьиз
галудунин ниятарни авай. Генерал
Ф.Паулюс кьиле
авай немсерин 6армияди Сталинграддал гьужумна.
Амма и армияди
гьикьван чалишм и ш в и л е р
авунатIани, Сталинград хуьзвай
Советрин аскерри
рей ганач. Шегьер
къачуз тежедайди
аннамишай Гитлеран кьушунри чпиз
куьмек тIалабна ва
Кавказдихъ еримишзавай маса 4танкарин армияни
Сталинграддин терефдихъ хтана.
Къуват са шумуд сеферда артух
хьайи гитлерчияр шегьердив лап
мукьва хьана.
Сталинград хуьзвай кьегьалри
инсаниятдин тарихда такур хьтин
кьегьалвилер къалурна. Абуру чпин
чанарилайни гъил къачуна, душмандихъ галаз женг чIугуна.
1942-йисан 23-августдиз къуватар са шумуд сеферда артух тир немсерин кьушунар Волга вацIал
агакьна ва абуру Кеферпатан Сталинград кьуна. Гьа са вахтунда душмандин самолетри шегьердал бомбаяр вегьез башламишна. Абурун
къаст шегьер чилихъ галаз сад авун
тир. Амма душмандивай садлагьана шегьер къачуз хьанач.
Ингье женгиник чи 62 ва 64-армиядин аскерар экечIна ва 13-сентябрдиз абуру душмандиз еке ягъунар кьуна. Генерал А.И.Родимцеван 13-гвардейский дивизиядин
немсер шегьердин юкьвай ахкъуднай. Кьве гьафтедин къене вокзал
13 сеферда гъиляй-гъилиз фена.
Кьве вацра ихьтин зурба ягъунар
кьиле фена. И женгера неинки
кьилди аскерар, гьакI дивизияр,
армияр чпин викIегьвилелди машгьур хьана. 62, 64 армия (генерал
В.И.Чуйков, М.С.Шумилов) женгера иллаки тафаватлу хьана.
Сентябрдин эвел кьилерай Сталинград хуьзвай кьушунриз команда гун генерал Г.К.Жуковадал тапшурмишна. Генеральный штабдин
начальник А.М.Василевскийди ва
фронтдин командующий Г.К.Жукова туькIуьрай "Уран" операция 13ноябрдиз И.В.Сталина тестикьарна. Ингье 1942-йисан 13-ноябрдин

пакамахъ чи артиллерияди женг
башламишзавайди хабар гана. Гуьгъуьнлай танкарни виликди
еримиш хьана. 23-ноябрдиз Калач
шегьердин патав чи кьве фронтдин
аскерар, душман тергна, сад-садак
акахьна. Немсерин 6 ва 4-танкарин
армияр гьалкъада гьатнавай-сан-

лай къачурла 330 агъзур фашистрин
аскерар.
Немсерин фельдмаршал Манштейн Паулюсаз куьмек яз атана.
Амма са вахтара вич магълуб тежедайди яз гьисабзавай Паулюсан
кьушун лап зайиф хьанвай. Паулюсаз куьмек яз атай Манштейнан кьушун Сталинграддивай 35-40 километрдин яргъа амаз 2-гвардейский
армияди, кьиле Г.Я.Малиновский
аваз, акъвазарна ва ам саки михьиз
барбатIна. Сагъдиз амукьай душмандин жалатIар Ростовдихъди
хъфена.
Инал тарихда гьатнавай мад са
кардикай лугьун лазим я. Сталинградда гьалкъада авай душманди
яракьар вахкун истемишайла, Паулюса и истемишун кьабулначир.
Паулюсан руьгь хкажун патал Гитлера адаз фельдмаршалвилин чин
ганай. Амма и алахъунар гьаваянбур хьанай. 1943-йисан 2-февралдиз Паулюса рей гайивилин гьакъиндай икьрардал къул чIугуна. 91
агъзур аскер есирда гьатна. Абурун
арада 24 генерални авай.
Сталинград патал женгер Ватандин ЧIехи дяведин тарихда тикрар техжедай женгер яз гьатнава.
Гуьгъуьнлай чи аскерри немсерин
жалатIриз мадни чIехи ягъунар кьуна, чи Ватандин сергьятар душмандикай михьиз азадна, Европадин
халкьарни лукIвиликай хкудна, Берлиндиз гьахьна, Рейхстагдал гъалибвилин Яру пайдах хкажна. Советрин Союздин кьушунрин баркаллу крарал а чIавуз вири инсаниятди дамах авуна.
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Сонет

ЦIийи ктабар

"КIанда заз зул"
Ихьтин тIвар алаз издательский группа "ЦIийи Къавкъаз" карханади (Махачкъала-Кьасумхуьр) Сейфудин Шагьпазован 84 чиникай ибарат тир ктаб акъуднава.
Ктабда муьгьуьббатдикай, хайи чил
кIан хьуникай, хайи халкьдикай шиирар,
рубаияр гьатнава. Шиирар художественный такьатралди девлетлу тирди
кIелайдаз аквазва.
Чна чи газетда Сейфудин Шагьпазован и ктабдиз акъуднавай са шумуд шиир
гузва.
Адаз и агалкьун мубаракзава. Къуй
яратмишунрин рекье адахъ мадни еке
агалкьунар хьурай.

Кьисасдин Элегия
Зун ракъурна вуна чиляй чилериз,
Лагьана: "Вун тахкурай зи вилериз!"
Арадал затI алачиз зав къал хьана.
Гьа ви вилик заз фир-тефир сал хьана.
Мад вун галай патахъдини элкъведач,
Гьа вун авай хуьруьзни зун хкведач.
Зун, элкъвена, хъфида куь варцелай,
Гьаналламаз ракъурна вун рикIелай.
Белки икI жен..Акъваз, акъваз, яб це заз,
Вилер ахъаз, зун вилик кваз, ваз такваз,
Ви писвиляй, мурдарвиляй жен ваз гуж,
Ирид югъ жен тIвар атана "буьркьуь руш".
Духтуррал физ, дарман тежез хквен вун,
Жерягьрикай фарман тежез къекъвен вун.
ЦIеф цIурурин, элкъуьрин вал кьелерни,
Гумни кухтан, кана самун цуьлерни.
Зияратар, пIирер, шейхер, Эренлер,
Дарман тежен Дербентдавай Къирхлер.
Вилаятда тефей чка тамукьин,
Чара тежез, дава тежез амукьин…
Панагь жен ваз яргъай атай къарачи,
Чими хъийиз серин хьанвай ара чи.
Къарачиди лугьун ваз: "Са нянихъ
Рекье гьат вун къунши хуьруьз-Гелхениз.
Са кас ава вине кьазвай намусдин,
ТIварни адан язва, шаксуз, Сейфудин.
Гьада гайтIа ви кьве вилиз кьве темен,
Экв хкведа, ахквада ваз денбеден…."
КичIез-регъуьз, кьуна бахдин хъуьчIуькай,
Вун чи варцел къвен вядеда мичIи хьай.
Чанда авай ажугъдин цIай квадарна,
За жува-жув ви къужахдиз гадардай.
За кьве темен гудай куз-куз вилериз,
Пуд мад гудай: сад кIуфуз, кьвед хъуькъвериз.
Ирид къалай, шадвал ахкур веледдин,
Ван жен зазни ви дидедин минетдин:
"РикI алай руш ви гьуьрметриз хас хьурай,
Вун зи езне, зи бала ваз свас хьурай!"
"Хутах ви руш! Тахкурай зи вилериз!"Ван хьайила, вун фин чиляй-чилериз.
ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ТЕШКИЛАЙДИ:
Райондин администрация
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация района
КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА
ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА
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Ван къвезвач ваз къе зун рахай
гафарин.
Вучиз ятIан, чидач, закай хъел ава.
Ийир-тийир квахьна, зазни шел
къвезва,
Ви вилерни къвез, ацIузва накъварив.

Ван хьана заз сифте яз ви рубаяр,
Зал гьалчзавай залан къванер-талбаяр…

Зун ягъазвач зи вилерихъ, чIалахъ
туш,
Вун туш жеди алайди зи къаншардал.
Белки расал хьана жед ваз ухшардал,
Мад лугьузва за-им жедай кIвалах
туш.

Ван тийир тфенг гваз атана,
Хурал кIуф эцигна луьледин.
Пуч тахьуй кьуркьушум лагьана,
Зи рикI куз кIан хьана гуьлледив.
Гъана зи бахтуни, вун гъалатI хьана,
Какахьна, тунвайди патрум тир
ичIи.
Бинесуз ажалдин гел галат хьана,
Авур ван хатасуз "тIанкь" хьана
пичIи.

За шииррал авур тегьер ви тариф
На, акси яз, ийизва зи синихар.
Тахсир лагь зи, пислемишиз къилихар,
РикI атIудай чIалар ийиз заз тесниф.

Гила ваз амайди я са рехъ, са хвелКьве патрум гъиликна, лишан-ярж
ая,
Вав тфенг гайидан эцига пелел..
Кьвед лагьай патрумни жуваз
харж ая!

Вили вилер

Рубаияр

Секин я кьуд пад, дере ичIи я,
ЧIал сад авур хьиз, йифни мичIи я.
Амма, хабарсуз, вилив хуьз чун
кьвед,
РапI-рапI гуз цава тек са вили
гъед…

И девирдин "агалкьун" я базарар,
Артух авур эл-эдебдин азарар.
Чаз дидейри ягъай саягъ
кьепIерихъ,
ЯзаматIа къе балайриз лайлаяр?

Къаравул я ам, хас тир эркинвал,
Хуьдай даим чи сирни секинвал.
Гъетре эвезна заз вили вилер,
ТIебиатдиз хас я гуьзелвилер.

Намус-гъейрат туна кьулухъ,
Сифте кьацIал ала шулугъ.
Низ пул ава-гьадан гъилеКар туькIуьрдай къизил балугъ.

Вуч куьруь хьана яргъи зулун йиф,
Зи чанда амаз легьзейрин гьайиф.
Экв малум жезва, гъед уьтмиш
жезва,
Вили вилера зун батмиш жезва.

Зилбеярна са халкь еке,
ЧкIанва ам тирвал уьлкве.
РикI яз амач хуравайдиЖуьгьенраллай якIун тике.

Гъурбатда
ТIазва зи рикI, тIазва жигер, кIарабар,
Шумуд югъ я, зун зи чандик бизардиз!
Дарманни заз чизва жуван азардинВи гъилин чай, чумаларин мураба.
На къачур чай, чумаларин мураба
Кумаз-кумаз хъвадай за ви гъилелай.
Гьекьед курум михьи ийиз пелелай…
…Яргъа ава и зун авай харапIа.
Яргъа ава и зун авай харапIа..
Вун такваз, зун руьгь авачир аюх я.
Вун авачир женнетни заз савух я..
Яд чилерал хьанва закай къураба.
Яд чилерал хьанва закай къураба.
Хтун патал и гъурбатдай билетни
Къачунва за. КIандач машин-девлетни…
Бес я хуьре авай ламран араба.
Бес я хуьре авай ламран араба.
Ам-зи джип" зи "ВМW", "мерседес".
Вунни-зи рикI, вун зи жигер, зи нефес.
Мад зун яргъаз хъфидатIа яраб, яр!?
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