ГАТФАРИН ВА ЗЕГЬМЕТДИН СУВАР МУБАРАКРАЙ!
ВУНА ВУН
КОВИДДИКАЙ
ХВЕНВАНИ?

РД-дин здравоохраненидин
министерстводи хабар гузвайвал,
чпи чеб COVID-19 азардикай
хуьн патал 60800 дагъустанвиди
вакцинация авунва. И кар патал
Дагъустанда поликлиникайрилай
алава, чкайрал медидарайрин бинедаллаз рапар ядай 47 пункт ва
мобильный пунктарин 86 бригада
кардик кутунва.
Гьайиф жезвай кар ам я хьи,
парабуру залум коронавирус
азардин хаталувал шаклувилик
кутуналди, рапар ягъуникай кьил
къакъудзава. «Им инсанар гьеле
дуьз гъавурдик квачирвилин,
месэладин гьакъиндай абур чи
душманри кьасусдаказ Интернетда чукIурзавай къалп малуматрин
члада авайвилин нетижа я»,- лугьузва пешекарри.

ЦIИЙИ

РД-дин АХЦЕГЬ РАЙОНДИН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЗЕТ
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ВИЛИК ФИНИН СЕНГЕРАР
ТАЙИНАРНАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 г.
№ 85
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 76-й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.
В целях планомерной подготовки к празднованию 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию в
муниципальном районе праздника - День Победы.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению в районе праздника - День Победы.
3. Поручить главам сельских поселений привести в надлежащий
вид памятники Героев Советского Союза В.Эмирова, Г.Алиева, обелиски на территории населенных пунктов, провести работы по их
ремонту и благоустройству.
4. Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций района разработать план мероприятий по празднованию 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
5. Разместить данное постановление на сайте МР «Ахтынский
район» и опубликовать в районной газете «Новый мир».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы МР «Ахтынский район» (Агасиева В.А.).
Глава МР «Ахтынский район» O.M.АБДУЛКЕРИМОВ
***
С приложениями к данному постановлению вы можете ознакомиться на официальном сайте райадминистрации.

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА СОВЕЩАНИЕ

ЦIИЙИ ТАПШУРУГЪАР ГАНА
27-апрелдиз райадминистрациядин залда райондин активдин нубатдин совещание хьана. Сифте гаф
рахуналди, ам Ахцегь муниципалитетдин кьил Осман Абдулкеримова
ачухна ва кьиле тухвана. Йикъан
важиблу месэлайрив эгечIдалди
вилик ада алатай совещанидал гайи
вичин тапшуругъар тамамарзавай
гьал ахтармишна ва СП-рин кьилеризни идарайрин руководителриз
цIийи тапшуругъар гана: районда
эцигна бегьемарзавай объектар
электрифицироватунин гьакъиндай
малумат гьазурун; Фиярин, Чеперин ва Ялахърин хуьрерин ФАП-ар
ишлемишиз вахкунин гьазурвилер
акун; «Лекье дере-Ахцегь» хъвадай цин трубопроводдин кьилин
имарат ремонтун; райцентрдин
рекьер ремонтунив ва асфальтламишунив вахтунда эгечIун; хуьрера
майишатрин къенепатан къаналар
михьун; коммерциядин туьквенрин сагьибрив налогар гуз тун;
хуьрерин сергьятра зирзибилрин
«свалкайриз» рехъ ганвай СП-рин
кьилерал жермеяр илитIун; чкайрал
агъсакъалрин Советрин ва депутатрин кIвалах активламишун ва
икI мад.
Вичин нубатда, муниципали-

тетдин экономикадин отделдин
начальник Фатима Агьмедовади
къейд авурвал, къенин йикъалди
налогрин 4 вацран пландин тапшуругъар эменнидай 64 ва чилин налогдай 84 процентдин тамамарна.
Эхиримжи гьафтеда 39000 манат
пул транспортдин налогдин бурж
вахканва...
Совещанидал гьакI Ахцегь
КЦСОН (Комплексный центр социального обслуживания населения) директор Мурад Алирзаева
Центрдин 2020-йисан кIвалахдин
нетижайрай гьахъ-гьисабдин доклад авуна.
- Малум тир себебрикди шазан
йис яшайишдин жигьетдай четинди
хьуникди игьтияжар авай 2000 хизанриз чна суьрсетдин комплектар
гана. Абурув куьмекар гьакI сенатор меценат С. Керимован мергьяматлувилин фондунайни агакьарна.
Дарвиле авай 697 касдиз (абурукай
11 набутар) кьилди куьмекарна.
Чи къаюмвилик квай набут, яшлу,
ялгъуз ксарин кьилерив лазим атанмазни тади куьмекдин духтурар
тухвана… Игьтияж авай ксарин
сиягъар чна хуьрерин администрацийрихъ ва мискIинрин имамрихъ
галаз гекъигна туькIуьрзава, - кьилди къачуртIа, къейдна ада.

Къимет 10 манат

РФ-дин ПРЕЗИДЕНТДИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОБРАНИДИЗ
РАКЪУРНАВАЙ ЧАР ВЕРЕВИРДЗАВА

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

Даш АЛИЕВ

ДУЬНЬЯ

12+

Р

оссиядин Президентди
РФ-дин Федеральный
Собранидиз гьар йисуз
ракъурзавай Чар Россия мукьвал
тир гележегда вилик финин терефриз уьлкведин Кьил килигзавай
политико-правовой программный
документ я. Адак гьам политикадин, экономикадин, идеологиядин
жуьредин, гьамни законар яратмишунин рекьяй программадин
кIвалахдиз талукь тайин тир теклифарни акатзава. Правовой жигьетдай килигайла, Президентдин
Чар уьлкведин кьилин нормативно-правовой акт туш ва адахъ юридический къуватни авач. Законди
гьакI Федеральный Собраниди
Президентдин Чарчиз жаваб гудай
жуьрени къалурнавач.
Россиядин Президент Владимир Путин 21-апрелдиз уьлкведин
законодателрин вилик Чар гваз
17-сеферда экъечIна. Пандемия
себеб яз алай йисуз ам законодателрин вилик экъечIунин жуьре
са кьадар дегишаруниз мажбур
хьана. ИкI, журналистар таъкимар

авурвал, вири церемониядин вахтунда инсанрин арада мензил ва
маскайрин къайда хвена. Мадни са
чарасуз серенжем кьабулнава – коронавирус инкар ийидай са шумуд
тест аваз хьун. Адет яз, церемониядиз агъзурдав агакьна мугьманриз
атун теклифзава. Абурун арада
Федерациядин Советдин членрилай ва Госдумадин депутатрилай
гъейри, гьакI гьукуматдин членар,
Конституционный ва Верховный
судрин руководителар, губернаторар, регионрай тир законодательный Собранийрин председателар,
адетдин конфессийрин векилар ва
общественный деятелар ава. Алай
йисуз Кремлди мугьманрин кьадар
лагьанвачир.
Россиядин Президентди РФдин Федеральный Собранидиз
ракъурзавай Чар кIелунин мярекатда Дагъустандин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай
Сергей Меликовани иштиракна.
Серенжем бегьем хьайидалай
кьулухъ республикадин регьберди
журналистрихъ галаз суьгьбетна
ва уьлкведин кьилин Чарчин асул
тезисриз баянар гана.
«Алай йисуз чна Президентди
ракъурзавай Чар иллаки яргъалди
гуьзетна. ГьикI лагьайтIа, пандемиядихъ галаз алакъалу яз, и серенжем кьиле тухун геж вахтарал
хутахзавай. Гьелбетда, чна вирида
заландаказ кечирмишнавай ихьтин
йисалай кьулухъ ана вуч жедатIа
гуьзетзавай. Чна регионрин вилик
акъвазнавай везифаяр асантбур тушир шартIара гьялунин кIвалахдал
чун къе желбуниз гьазурвилер

ТЕРЕФ ХВЕНА

А

латай кишдиз Ахцегь райондин агьалийри
райадминистрациядин регьбервилик кваз
Вирироссиядин субботникда активвилелди
иштиракна. Ам «Сад тир Россия» политический партияди тешкилнавай. Субботник кьиле тухузвай вахтунда
ахцегьвийри, луткунвийри чпин инициативадалди
майишатрин къенепатан дугунардай къаналар михьна,
паркар ва хуьрерин общественный чкаяр къайдадиз
хкана. Вирироссиядин субботникдин тереф Хуьруьгрин, КьакIарин, Калукрин, Смугъулрин хуьрерин
агьалийри хвена. Абуру дугунардай къаналар михьна
ва ремонтна, паркарин территорияр зирзибилрикай
михьна, ЧIехи Гъалибвилин 76 йис тамам хьунин
Йикъан гьуьрметдай Ватандин ЧIехи дяведа телеф
хьайи чпин ватанэгьлийриз хкажнавай обелискар ва
мемориалар къайдадиз хкана.

аквазвай. Идаз акси яз масакIа
хьана. Къе чаз преференцийрин
гьакъиндай ван хьана. Абуру иллаки Дагъустанда башламишнавай
вири цIийи крарин агалкьунрихъ
инанмишвал артухарзава. Чун патал яшайишдин хел вилик тухуниз
талукь яз кхьенвай Чарчин сифте
пай иллаки мукьва я. Сир туш хьи,
за регион яшайишдин рекьяй вилик тухуниз кьетIен фикир гузва.
Инсанар и кардиз лайихлуни я.
Тайин тир себебралди чавай и рекьяй кIвалах герек тир еришралди
кьиле тухуз жезвач. Владимир Владимировичан Чарчи чахъ и рекьяй
дегишвилер жедайдахъ умудлувал
хейлин артухарзава. Неинки умудлувал, гьакI инанмишвални. ГьикI
лагьайтIа, им чи вири хъсан крарик
кьил кутунрин тереф хуьн я, вични
неинки марифатдин, гьакI материальныйни», – къейдна Меликова.
Уьлкведин Президентди Чарче ачухарнавай регионрин тереф
хуьнин серенжемрикай, кьилди
къачуртIа, инфраструктурный
кредитрикай лугьуналди, Дагъустандин Кьили къейд авурвал, абур
республикадиз гзаф чарасуз я. «Ида
чун яшайишдин хилев хкида, вучиз
лагьайтIа инфраструктура вилик
тухун тавунмаз, яшайишдин дегишвилер кьилиз акъудиз хьун мумкин
туш. И кредитар гьа инфраструктура вилик тухуниз рекье твада: сифте
нубатда, целди таъминарунин,
канализациядин, ТЭК-дин къурулушриз, гьам шегьеррин, гьамни
гъвечIи хуьрерин кIеви коммунальный амукьайрин хилез», – лагьана
субъектдин Кьили.

ГРАФИК

приема граждан
миграционным пунктом
МО МВД России «Ахтынский»
Пн, Вт, Ср, Пт - 09:00 до 16:00, обеденный
перерыв с 13:00 до 13:45.
Исключения: понедельник после рабочей субботы - не приёмный день.
Чт - 14:00 до 20:00
Сб (первая и третья - рабочие, за исключением праздничных дней) - 09:00 до 14:00.
Вс – выходной.
Начальник МП МО МВД России
«Ахтынский» Э.З.ПАШАЕВА

2 чин.

АЧУХ ЧАР: ША ЧНА
«ШАРВИЛИ» ЭПОСДИН СУВАРИН
МАЙДАН ДЕГИШАРИН
Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ,
«ЦIийи дуьнья» газетдин кьилин редактор,
РД-дин культурадин лпйихлу работник
Малум тирвал, 2000-йисалай инихъ Ахцегьа, Шарвилидин
гъвечIи ватанда, лезги халкьдин «Шарвили» эпосдин суварар
кьиле тухузва. Чи халкь сад хьуниз, хъсан крарал тупламишуниз,
Дагъустандин халкьарин дуствилин алакъаяр мягькемаруниз,
акьалтзавай несил бубайрин хъсан адетралди тербияламишуниз,
инсанпересвилинни ватанпересвилин ирс хуьниз эверзавай лап
хъсан ва гуьзел мярекат я. Адан тешкилатчийризни иштиракчийриз
баркалла! 21 йисан къене ам лезгийрин ва лезги чIалан дестедин
халкьарин руьгьдин сувариз элкъвенва. Сир туш хьи, гьар са рекьяй
виликамаз лап хъсан гьазурвал ва тешкиллувал аваз кьиле тухвай
виридалайни зурбади ва рикIел аламукьдайди 2000-йисан июндин
сувар хьана. Гуьгъуьнин суварар гьа са «шаблондинбур» тирвиляй
халкьдин итиж, гьайиф хьи, яваш-яваш зайиф жезва. Лезги халкьдин
руьгьдин сувар жезмай кьван метлеблуди, нетижалуди авун патал
вучна кIандатIа, ам кьилди месэла я. Инал чун сувар кьиле тухузвай
къайдайрикай рахадач. Месэла, Ахцегь райондин руководстводиз
ва республикадин оргкомитетдиз ачух чар кхьиналди, сувар кьиле
тухузвай чкадин гьакъиндай къарагъариз кIанзава.
«Шарвили» эпосдин сувар, адет
хьанвайвал, Ахцегьа, Советрин
Создин игит лётчик Валентин
Эмирован тIварунихъ галай багъда
тухузва. Кьуд патахъай атана, агъзурралди инсанри иштиракзавай
сувар патал инаг, багъишламиша,
гьич кутугай чка хьанвач. Вучиз?
Сад лагьайди, иник ахцегьвийрин сурар ква (акьван куьгьнебурни
туш, кучуд тахйиз анжах 80-100 йис
я). Сурариз кIур гун, чиркинарун,
анал эрекьар хъун, еке шадвилер
авун гьич са жуьредин къанунадетривни кьунвай кар туш - пара
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МЕСЭЛА КЪАРАГЪАРЗАВА

баркаллу ксарин (халкьдиз вичин
игитар чирна кIанда!) барельефрин
аллея туькIуьрунин теклиф гуз
кIанзава. Акьалтзавай несил гьабуруз тешпигь халис ватанпересар
яз тербияламишун патал и кардихъ
еке метлеб ава. Гьавиляй ша чна
В. Эмирован багъ, вичин кьилихъ
галай чкIизвай гатун кинотеатрни
ахлудна, жемятдивай секиндиз ял
ягъиз, жегьилар дуьздаказ тербияламишиз жери гуьзел, михьи пIипI
яз тан ва аваданламишин.
Эхь, вердиш къайдайрай
экъечIна, цIийи са кардик кьил

ДАГЪУСТАНДА ГРАЖДАН ДЯВЕ

Мустафа АДИШИРИНОВ

С

оветрин власть гъалиб хьуникди Дагъустандин агьалияр кьве патал пай хьана: садбуру
и властдин тереф хуьзвай, муькуьбур адаз
ажугъдалди акси тир. Ихьтин къизгъин гьалара Дагъустанда граждан дяве башламишна. Большевикри чпин
кьушунрин Яру Армия арадал гъана. Ана Николай Ермошкин командир тир Интернациональный полкуни
кьетIен чка кьазвай. Большевикриз акси тир къуватрин
кьиле Дагъустанда шариатдал бинеламиш хьанвай
Гьукумат туькIуьр ийиз кIанзавай имам Нажмудин
Гоцинский ва шейх Узун-гьажи авай. Са кьадар вахтунда власть и ксарин гъиле гьатна, амма Яру Армияди
абуруз барбатI жедай ягъунар кьуна. Гьавиляй абур
чпин терефдарарни галаз дагълариз катна.
Дагъустанда кьиле физвай вакъиайра Степан
Шаумян кьиле авай Бакудин Совнаркомди еке роль
къугъваз башламишна. Абуру иниз Советрин власть
мягькемарун патал 1918-йисан майдин вацра кьушунар ракьурна. Дагъустан областдин кьиле вичиз гзаф
ихтиярар ганвай комиссар В.Нанейшвили эцигна. Гьа
и вахтунда Бакудин лезги фялеяр-большевикар тир
Къазимегьамед Агъасиева ва Мукьтадир Айдинбегова
чпин кIвалахни Дагъустанда давамарна. Гьа икI, Советрин власть гъалиб хьана, амма секинвал яргъалди
фенач, дагъви чилериз туьркверин, Деникинан (пачагьдин генерал), полковник Бичерахован кьушунар
гьахьна, большевикрин власть алудна. Абуру гзаф
революционерар гуьллеламишна (Махач Дахадаев,
Къазимегьамед Агъасиев ва гзаф масабур).
Граждан дяве мадни къизгъин хьана, октябрдин
вацра туьрквери Дербент, Темир-Хан-Шура, ноябрдиз
Порт-Петровск кьуна. Туьрквери Дагълух Гьукумат туькIуьрна ва адан кьилени А.Чермоев эцигна.
Туьркверин кьушунар тIимил тирвиляй абуру чпин
дестейриз Дагъустандин жегьилар гужуналди кIватIиз
башламишна, амма абуруз туьрквериз къуллугъ ийиз
гьич гьяз авачир. Гьавиляй хейлин къал-макъаларни
арадиз къвезвай.
Дуьньядин сад лагьай дяве куьтягь хьайила ингилисри туьрквериз Кавказдай экъечIунин буйругъ
ганай. 1918-йисан эхирдай туьркверин чкадал ПортПетровскида ва Дербентда ингилисар пайда хьана,

абуру инра чпин къайдаяр тваз башламишна. Амма
абурни инра яргъалди амукьнач. И четин вахтунда урус
пачагьдин генерал Деникинан кьушунар Дагъустандиз
гьахьна. Дагъви вири халкьар сад хьана, абур Деникинан кьушунриз акси экъечIна. Лугьун лазим я хьи,
и аксивал Куьре округдин лезгийрилай башламишна.
Тарикъули Юзбеков, Гьажимет Сафаралиев, Казибег
Акимов кьиле авай партизанрин дестейри деникинчияр Кьасумхуьряй чукурна. Виридагъустандин халкьар
кIвачел къарагъна, душмандин кьушунриз ягъунар
кьуна. И тегьерда 1919-йисни акъваз тийизвай ягъунра фена, я большевикривай, я абуруз аксибурувай
гъалибвал къазанмишиз жезвачир.
1920-йисан мартдиз Дагъустандин сергьятрив
Яру Армиядин кьушунар агатна. Гьа и вацран къене
абуру Дагъустан, Советрин властдиз акси тир къуватрикай михьна. Советрин власть гъалиб хьана, амма
душманар ятIани секин хьанач. 1920-йисан зулухъай
Авар ва Анди округдин агьалийри Советрин властдиз
акси восстание къарагъарна. Абурун кьилени имам
Н.Гоцинский авай. Абуруз Грузиядин меньшевикри
куьмек гуда лагьана хиве кьунвай. Восстание къарагъайбурувай Авар, Анди, Гуниб округар кьаз алакьна,
гьалар четин хьана. Н.Гоцинскийдиз 10 агъзур касдив
агакьна аскерар авай. Абурун макьсад Дагъустанда
Советрин власть алудун тир. И восстание акъвазарун
патал Дагъустандиз Георгий Орджоникидзе ракъурнай. Дявеяр 1921-йисан февралдал кьван давам хьана.
Эхирни Яру Армия гъалиб хьана. И чIавуз Дагъустанда граждан дяве куьтягь хьана. Ана кьве терефдайни
телеф хьайибурун кьадар лап гзаф тир.

СИВ ХУЬН СУВАБ Я

гунагь я. Дуьньяда вири крар тикрар
хъижезва: чи арадай акъатнавайбуруз гьуьрмет тавуртIа, пака чазни
невейри гьуьрметдач.
Кьвед лагьайди, тик квай и
чка «Шарвилидин» чIехи мярекатдиз лап къулайсуз ва дар я.
Ацукьдай чкаяр авай ва элкъвена
сегьнедин патарив кIватI жезвай са
тIимилбурулай гъейри, амай халкьдиз сегьне саки аквазвач. И чка гунагьсуз бицIекринни школьникрин
адетдин гъвечIи мярекатар патал
ишлемишиз жеда. Теклифзавай чка
идалай 2-3 сефердин гегьенш я.
Пуд лагьайди, и багъ чкадин
жемят ва эхиримжи вахтунда пара
жезвай мугьманар патал секиндиз ял ягъиз, чай хъваз, яни рикI
аладариз жедай гуьзел пIипI хьиз
дуьзмишайтIа ажеб хъсан я. Артухлама, патарив тарихдинни край
чирдай, культурадинни искусстводин музеяр ва Дагъустандин
халкьдин писатель Къияс Межидован кIвал-музей гва. Атай гьар са
мугьмандивай абурукай секиндиз ва
къулайдиз менфят къачуз жеривал
авуна кIанда.
Кьуд лагьайди, чаз Ватандин
ЧIехи дяведин игит лётчикдин
тIварунихъ галай машгьур багъда
дяведин активный иштиракчийрин,
гьакI зегьметдин, илимдин, искусстводин, яратмишунин, спортдин
ва яшайишдин маса хилерай чпин
зурба агалкьунралди райондин
ва лезги халкьдин тIвар хкажай

кутаз жуьрэтун асант туш. Муькуь
патахъай, цIийивилерихъай кичIе
хьайитIа, хъсанвилихъ дегишвилерни жедач. Вичин вахтунда Ахцегьа сифте яз лезгийрин
игитвилин «Шарвили» эпосдин
суварин тешкилатчийриз (республикадин гьукумдарриз и кар хуш
тушир, бязибуру гилани лезгийриз
игитвилин эпос авайди туш лугьуз, манийвалзава) мадни четин
тир. Къе чна теклифзавай месэла
лагьайтIа, акьван четинди туш,
Ахцегьа «Шарвилидин» суварин
анжах кьилин межлис-мярекатдин
чка дегишарунинди я.
Акъвазай ци ни къачуда лугьур
мисал ава. Ша чна, жуван пак ерийрин къадир авай ватанпересар яз, чи
бубайрин хъсан адетар: сурариз кIур
тагун, кьенвайбурун руьгьериз гьуьрметун, жув яшамиш жезвай чка
аваданламишун…- хуьз алахъин.
Вичикай ихтилат физвай месэладин кьилин фикирдикай рахайтIа,
суварин мярекатар тухун патал
къадим Ахцегьа кутугай чкаяр
пара ава. Месела, ата-бубайрилай
кьулухъ ахцегьвийри чпин суварар,
гуьзел тIебиатдал экъечIна, машгьур КIампIалрин багъда тухудай.
Ахцегьрин центрдикай тIимил
хкатна, Самур вацIун эрчIи патан
хелвет гуьзел пIипI, на лугьуди
тIебиатди вичи шад мярекатар
тухун патал яратмишнавай кьетIен
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∗ Бухаридини Муслима (р.а.)
Абу Гьурайрадилай (р.а.) Пайгъамбардин (с.а.с.) гьадис агакьарна:
«Рамазан варз алукьайла, Женнетдин варар ачухзава ва Жегьеннемдин варар агалзава, шейтIанарни
къандалра твазва».
∗ Тирмизиди, Гьакима ва Насаиди (р.а.) агакьарнавай гьадисдин
эхирда лагьанва: «Рамазан варз
алукьайла, малаикди хабар гузва:
«Эй, хъсанвал кIанзавайди, хъсан
амалар ийиз алахъ! Эй, писвилихъ
къекъвезвайди, ви кеспидикай кьил
къакъуд». Гьакима (р.а.) и гьадис
Бухаридинни Муслиман (р.а.)
шартIуналди якъинди я лагьана.
∗ Исфагьаниди (р.а.) Абу Гьурайрадилай (р.а.) Пайгъамбардин
(с.а.с.) гьадис агакьарна: «Рамазан
варз алукьайла, Аллагь-Таала Вичин халкьдиз килигзава, Ам садра
килигай касдиз гьич аквадач. Рамазан вацран гьар са юкъуз АллагьТаалади Жегьеннемдин цIукай
агъзурралди инсанар азад ийизва.
Рамазандин 29-йиф алукьайла, Ада
вири вацра азадай кьван инсанар
азадзава. Суварин йифиз малаикри
ван хкажзава ва Аллагь-Таалади
абурал Вичин Нур ракъурзава.
Суварин юкъуз Халикьди абуруз
малумарзава: «Эй, малаикар, вичин
хиве тур везифа кьилиз акъудай
касдиз вуч авун лазим я?» Малаикри жаваб гузва: «Адаз вичин
кIвалахдин гьакъи тамамдиз гана
кIанда». Аллагь-Таалади лугьузва:
«Куьн шагьидар хьурай, За абурун
вири гунагьрилай гъил къачуна».
∗ ТIабараниди (р.а.) Убайдат бну Сабиталай (р.а.) гьадис
агакьарна: «Куьне хъсан амалра

ийизвай чалишмишвилер акурла,
Аллагь-Таалади квел Вичин регьим
къурзавай, гунагьрикай михьзавай,
тIалабунриз жаваб гузвай варз – Рамазан алукьна. Малаикрин вилик
Ада квелди дамахзава, гьавиляй
куьне Халикьдиз анжах хъсан амалар къалура. И вацра бахтлу тахьай
кас Аллагь-Тааладин регьимдикай
магьрум жеда».
∗ Байгьакъиди ва Насаиди
(р.а.) Абу Гьурайрадилай (р.а.)
Пайгъамбардин (с.а.с.) гьадис
агакьарна: «Алукьна Рамазан –
берекатдин варз, Аллагь-Таалади
инсанрин хиве сив хуьн тунвай,
цавун варар ахъа жезвай, Жегьеннемдин варар агалзавай, иблисар
къандалра твазвай, вичин са йиф
агъзур вацралай хийирлу варз».
∗ ТIабараниди (р.а.) агакьарнавай гьадисдин эхирда лугьузва:
«Рамазан вацра михьи тахьай (яни
туба авуна дуьз рекьел кам вегьин
тавур) касдиз азаб ва магьрумвал
жеда. И вацрани ам гунагьрикай
михьи тахьайтIа, бес мус хьурай?!»
∗ Абу Шейха Саид Худридилай (р.а.) агакьарнавай Пайгъамбардин (с.а.с.) гьадисда лагьанва:
«Рамазан – зи умматдин варз я.
Са кас начагъ хьайила, ам адал
кьил чIугваз фида. Сив гвай арада
ада таб туртIа, чIуру гафар лугьун
тавуртIа, гьалал тIуьналди сив
хкудайтIа, экуьнин ва месин кпIар
мискIинда авуртIа, ферз кпIар
лайихлу тегьерда ийиз алахъайтIа,
ам вичин хамунай экъечIзавай
гъуьлягъ хьиз гунагьрай экъечIда».
∗ Ибн Гьузаймади (р.а.) вичин
«Сагьигьда» кхьенвай Байгьакъиди
ва Абу Шайха Абу Масуд Гъифари-

дилай (р.а.) агакьарнавай гьадисда
лагьанва: «Эгер лукIариз Рамазан
вуч ятIа чир хьанайтIа, абуруз Рамазан варз йисан къене давам хьана
кIан жедай».
∗ Ибн Гьажара (р.а.) лагьана:
«Рамазан варз куьтягь хьана кIан
хьун еке гунагь я. Аль-Амираниди
(р.а.) лагьана: «Рамазан варз фад
акъатна куьтягь хьана кIан хьун еке
гунагьрикай сад я жеди, амма ихьтин мурад Аллагь-Тааладиз ибадат
ийиз такIанвиляй арадал атанатIа,
инсан ягъалмишвиле (куфрда) гьатунин къурхувални ава».
∗ Вичихъ якъин цIиргъ авай
гьадис Байгьакъиди Абдуллагь
ибн Масудалай (р.а.) агакьарна:
«Экв алукьдалди гьар йифиз Рамазан вацра цаварилай малаикди малумарзава: «Хъсанвилихъ
къекъвезвайла ам артухаррай ва
ийиз алахърай! Писвал ийизвайда
туба ая! Туба ийизвайбур авани? Аллагь-Таалади абурун туба
кьабулда. ТIалабзавайбур авани?
Аллагь-Таалди абуруз гуда. Рамазандин гьар йифиз Аллагь-Таалади
пудкъад агъзур кас Жегьеннемдин
цIукай азадзава, вацран эхиримжи
йифиз сагъ са вацра азад авур кьван
инсанар азадда, яни Жегьеннемдин
цIукай пудкъад агъзур къанни цIуд
сеферда (1 800 000 кас) азадда».
∗ ТIабараниди, Байгьакъиди
ва Исфагъаниди (р.а.) Умаралай
(р.а.) агакьарнавай гьадисда лагьанва: «Рамазан вацра Аллагь-Таала
рикIел гъизвай инсандин гунагьрилай гъил къачуда ва тIалабзавайди
жаваб тагана тадач».
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АХЦЕГЬРИН СВЕТСКИЙ ШКОЛАДИН 160 ЙИС
2021-йисан сентябрдиз Ахцегьрин 1-нумрадин
машгьур школади вичин 160 йисан юбилей къейдзава. Гьеле Советрин власть жедалди 60 йис амаз
Дагъустанда хуьруьн чкада светский сифте школа кардик акатун, гьакъикъатдани, чи халкьдин
яшайиш, культура вилик кутур зурба вакъиа хьана. Тарихдин ва гележегдин метлеб авай и вакъиа
вичиз виликамаз хъсан гьазурвал акуналди вини
дережадин тешкиллувал аваз къейдун лайихлу я.

Школадин сифте муаллимар Жами Бабаев, латышрин писатель Эрнест Бирзниек-Упит, Гьасан
Алкьадарский, Василий ва Мария Данченкояр,
Ксения Брусилова, Бадрудин Тагьирбегов тир
Гьуьрметлу районэгьлияр, газетдин гьа и нумрадилай эгечIна чна «Ахцегьрин светский школадин 160 йис» рубрика ачухзава. Ам девлетлу авун
патал чна квелай чи лайихлу муаллимрикай малуматарни макъалаяр гуьзетзава.

АКЬУЛ, КАМАЛ ЦАЙИБУР
Бедирнисе САИДОВА,
муаллим

В

атандин ЧIехи дяведин
ва адалай гуьгъуьнин
йисара фронтдиз фейи
муаллимрин чкадал СССР-дин
жуьреба-жуьре областрай ва крайрай тир иллаки урус муаллимардишегьлияр атана.
Муракаббур тир и йисара райондин гьар жуьре мектебра 100
далай артух урус дишегьлийри
тарсар гузвай. Вузар акьалтIарай
далай кьулухъ Дагъустандиз рекье
тунвай бязи урус рушар, чи дагъларин векъи шартIарэхиз тахьана,
тадиз элкъвена хъфизвай, муькуьбуру 3 йисуз кIвалахунин шартI
кьилиз акъудзавай, пуд лагьайбур
дагълух хуьрера гьамишалугъ яз
амукьна. Чун лагьайтIа, Ахцегь
райондин алай вахтунин агьалияр
– абуру тарсар гайи аялар, абурун
веледар, хтулар, мукьва-кьилияр
урус муаллимрин-дишегьлийрин
вилик эбеди буржлу я.
Родонская-Мирзоева Мария
Дмитриевна, Мотрос-Халикьова
Вера Архиповна, АлексееваГьашумова Галина Алексеевна,
Иванова-Агьмедова Ольга Петровна, Лахно-Шефиева Евгения
Михайловна – 50-йисара Дагъларин уьлкведиз, чи Ахцегь райондиз   акъатай ва чпин рикIерин
чимивал, чирвилер ва тежриба
хуьрерин аялриз багъишай абуру,
зи фикирдалди, халисан игитвал
къалурна.
Абурун виридан тIварар
рикIел хкун ва и игитвиликай
суьгьбет авун, заз чиз, алай аямдин несилдин буржи я. Им иллаки
чун, чи бубайрикай, чIехи бубайрикай, урус муаллимар себеб яз,
савадлу ксар ва зурба уьлкведин
гьар жуьре пипIера уьмуьрдин
рехъ кьиле тухудай мумкинвал
хьанвай алай аямдин ахцегьвияр
патал важиблу я.
Инал заз жуван рикI алай
бадедикай, урус муаллимдикай
– Шефиева Евгения Михайловнадикай суьгьбет ийиз кIанзава.
Евгения Михайловна – Россиядин Халкьдин просвещенидин
отличник, Дагъустан Республикадин лайихлу муаллим яргъал тир
50-йисара Дагъустандиз атана.
Ери-бине Кубандай тир Евгениядин буба Михаил Викторович
ва диде Мария Ивановна Лахно

миш жезвай инсанарни рикIиз
гзаф чими хьана. Вичин вири
къуватар ада дагъви халкьдин
марифатлувилин дережа хкажуниз серфна, идахъ галаз сад хьиз
ада Дагъустандин государстводин
университетдани заочнидаказ
кIелна. Маса гьевескаррихъ галаз
санал ада жемят цIийи жуьредин суваррихъ, адетрихъ галаз
танишарзавай. Агитбригададин
кIвалахда иштиракзавай. Халкьдин театрда къугъвазвай.
Инал итижлу мад са делил
къейд тавуна жедач. Дагъустандин халкьдин шаир Хуьруьг Тагьиран ва халкьдин писатель Къияс Межидован “Россиядин цуьк”
пьесадин бинеда Евгения Михайловнадин биографиядин делилар
ава, Евгенияди вичи лагьайтIа, и
– Ватандин ЧIехи дяведин ишти- пьесада кьилин роль къугъвана.
Москвада, ВДНХ-да къалурай
ракчияр, колхозчияр тир.
Краснодардин культпросвету- и театр москвавийри, гьакIни
чилище акьалтIарай Евгениядин меркездин мугьманри гурлудаказ
вилик суал акъвазна – кIвалахун капар ягъуналди кьабулнай. А
патал гьиниз фида? Эхирни ада ва вахтунда ада, ДГУ-дин филоло
дуст руша чеб Дагъустандиз рекье гиядин факультет акьалтIарн а,
тун тIалабна. Дагъустандиз акъа- Ахцегьрин 1-нумрадин мектебда
тайла, ада – Ахцегь, дуст руша Ру- урус чIалан ва литературадин
тул район хкяна. Почта тухузвай муаллим яз кIвалахиз гзаф йисар
машиндаваз атай рушар Ахцегьиз тир. Гьа са вахтунда райондин
гьевескаррин дестедани активнинянихъ агакьна – а вахтара дагъ- даказ иштиракун давамарзавай. 20
лух районриз автобусар физвайди йиса авай руш яз, дагъдин Ахцегь
тушир. Абур чкадин мугьманхана- хуьруьз атай Евгения Михайловда акъвазна. РикIел хкизвайвал, на, гьихьтин къуллугърал зегьмет
ахцегьвийрин кIвалерин пенжер- чIугунатIани – РДК-дин методист,
ра эквер акурла, абуруз гзаф шад урус чIаланн и литературадин
хьанай, гьикI лагьайтIа, а девирда муаллим, гьакIни Ахцегьрин
дагълух маса хуьрера электриче- 1-нумрадин юкьван мектебдин
стводин эквер авачир. Ахцегьа тербиядин кIвалахдай завуч – вилагьайтIа, чкадин гьевескарри чин къанажагълу вири уьмуьрда,
вацIал чпин къуватралди электро- 60 йисалай артух девирда дагъви
станция эцигнавай. Мугьманха- халкьдин къуллугъда акъвазна.
надин пенжердай килигай абуруз
Евгения Михайловнади дагъгзаф мертебайрин кIвалерин эквер ви жегьилдихъ – РФ-дин кульакуна – рушарин шадвал мадни турадин лайихлу работник Шеартух хьана. “Им шегьер я хьи!” фиев Жамал Азизовичахъ галаз
– кIевиз лагьанай кьве рушани кьисметар сад авуна. Къе ам кьве
сад хьиз. Амма пакамахъ абурун веледдин – хцинни рушан диде,
рикI хана, рушар гъавурда гьатна пуд хтулдин ва вад птулдин чIехи
– абур гзаф мертебайрин кIвалер диде я.
ваъ, сад масадалай вине аваз рагал
Махачкъалада, Ак-Гёль вирин
эцигнавай дагъдин кIвалер тир. И къерехда, “Урус муаллимдиз”
кар акур жегьилар лазим тир пуд пам ятник эцигнава. Зи фикирйисуз кIвал ахайдалай кьулухъ далди, ихьтин гуьмбетар респуэлкъвена чIехи шегьерриз хъфида бликадин районрани хкажайтIа,
лагьана икьрар хьанай.
урус муаллимар яшамиш хьайи
Амма кьисметди маса къарар кIвалерал рикIел аламукьдай кьуакъуднавай: Евгения райондин лар алкIурайтIа, абурун тIварар
культурадин КIвале кIвал ахал куьчейризни мектебриз гайитIа,
акъвазна. Дагъларни, анра яша- хъсан я.

Внимание!

Международный молодежный конкурс социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Организатор - Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Участниками конкурса могут быть граждане любого государства
в возрасте от 14 до 35 лет.
Тема: «Вместе против коррупции!». Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) принимаются на
сайте конкурса www.anticorruption.life на официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском,
китайском, русском, французском.
Начало приема конкурсных работ – 01.05.2020 (с 10:00 по московскому времени); окончание приема конкурсных работ – 01.10.2020 (в
18:00 по московскому времени).
Цели и задачи конкурса – привлечение молодежи к участию в
профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной
антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных
проявлений; антикоррупционное просвещение населения; формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям…
Дополнительную информацию можно получить
на официальном сайте муниципалитета.

АЧУХ ЧАР: ША ЧНА
«ШАРВИЛИ» ЭПОСДИН СУВАРИН
МАЙДАН ДЕГИШАРИН
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майдан я. Чи камаллу бубайри анаг
гьа мурад-метлебда ишлемишни
ийизвай. Гуьгъуьнай хсусиятдиз
вахгана, гьайиф хьи, гьукуматдин
ихтиярда амукьнач. КIан хьайитIа,
ГъвечIи КIампIал (ам иесийрини
саки ишлемиш тийиз ава) базардин
кьиметрай обществодин хийирдиз
маса къахчуз жеда.
Гьелбетда, «Шарвилидин» сувар
Ахцегьа цIийиз кутунвай «Набережный» багъдани тухуз жеда.
Хуьруьн центрдикай къакъатнавай,
гьеле тамам кIалуб-къайдадиз
татанвай и багъ вичикай ихтилат
физвай метлебдив са акьван хъсан
кьунвач. Агъзурралди инсанри
кIур гана, аниз хасаратвал гунин
(таза къелемар хунин…) къурхуллувални ава.
Вири патарихъай килигна веревирд авурла, лезги халкьдин игитвилин «Шарвили» эпосдин суварин
кьилин мярекатрин майдан патал
чаз куь дикъетдиз Пельтуьйрин
мягьледа куьгьне суддин идарадин
майдан гъиз кIанзава. Амай чкайрив
гекъигай артухан гьихьтин тафаватлувилер ава и чкадихъ?
Сад лагьайди, инаг Ахцегьрин
куьгьне мягьлейрин юкьва, яргъал
йисаралди садани ишлемиш тийиз
алай гегьенш ва кьуд патахъай вичиз рекьер авай тарихдин манадин
гегьенш чка я. Ахцегь вацIунни
Агъасиеван тIварунихъ галай куьчедин куьгьне кимерин арадавай и
майдан, анал алай цIуд йисаралди
гадарна чкIизвай суддин кIвални
ахлудайтIа (рак-пенжер кумачир
инаг ичкибазарни наркоманар кIватI
жезвай лап чиркин чкадиз элкъвенва), мадни гегьенш жеда. Валентин
Эмирован тIварунихъ галай багъдилай кьвед-пуд сефердин еке я.
ХарапIадиз элкъвенвай са мертебадин а дарамат суддин балансдал
ала, гуя абуру вахкудач лугуьуда.
Судни халкьдинди тушни, 30 йисуз
ишлемиш тийиз гадарнавай чка
вучиз вахкудач кьван? Артухлама,
виликан «Заря» совхоздин дараматар къе гьабурун ихтиярда ава.
Кьвед лагьайди, инлай Ахцегь
вацI, тарихдин магьлейрин къадим
архитектура, КIелез хев, Ротонда, Жуьмя мискIин, УстIа Идрисан муьгъ ва тамашуниз лайихлу
гуьзел маса чкаяр лап хъсандиз
аквазва. Винидихъ «Къапудин»
гьаят (виликрай Самур округдин
начальникдин, гуьгъуьнай Советрин властдин идараяр аваз хьайи
ана гила районрин арадин ФСБ
ава). Адан къаншарда, вацIун а
пата Салигь Агьмедова 1931-йисуз

кIарас турбина алаз эцигай ГЭС-дин
амукьаяр аквазва. Чна теклифзавай
чка, гьакъикъатда, инал тIвар кьур
кьван «достопримечательнострин»
юкьва ава.
Пуд лагьайди, инаг, чкадин
тIебии рельефдикай менфят къачуна хьиз, элкъвена ацукьдай чкаярни
дуьзмишна, къадим римлуйрин
амфитеатрдин къайдада вижевайдаказ туькIуьриз жеда. Рехъ галай
патахъай виче тIебии тегьерда
куьсруьяр тваз жедай вижевай
хуш-откос, къаншарда трибунайрин
мягькем даях патал ишлемишиз
жедай ракьунни бетондин зурба
цал ава. Цлан кьулухъ вацIун къерех мягькемарун яз алатай асирдин
1960-70 -йисара эцигай бетондин
са шумуд метрдин гьяркьуь цал
гва. ВацI галай патахъай хатасузвал
хуьн патал хъсан жугъунар агулдна
ва куьсрияр эцигна хьиз, ял ядай
чка-гуьзел аллея дуьзмишиз жеда.
Кьуд лагьайди, алай вахтунда
вич хуьруьн къене зирзибилрин
мядендиз элкъвенвай анаг неинки
михьи хъижеда, кьилинди Ахцегьа
пара инсанрин иштираквал аваз
чIехи межлисар-мярекатар тешкилиз жедай ва тамашуниз лайихлу са
чка артух жеда. Дагъустанда туризм
вилик тухузвай шартIара им иллаки
важиблу я.
Фикир гайитIа, и теклиф-проектди акьван еке финансарни истемишзавач, ам са шумуд этапдайиса тамамарайтIани жеда. Месела,
сифте йисуз майдан зирзибилрикай михьна хьиз, юкьвал сегьне
туькIуьруналди мярекат тухуз жеда.
Кьвед лагьай йисуз элкъвена тамашачияр ацукьдай чкаяр гьазуриз,
пуд лагьай йисуз аваданламишиз
ва икI мад. И чкадал къведай машиндин рекьерни гьар патахъай ава.
Амма Шарвилидин суварин юкъуз
вишералди къвезвай машинар патал
кьере (габион бандар ягъуникди ана
чкаяр кIани кьван ава) кьилди чка
туькIуьрун хъсан я.
Ихтилат физвай месэладин
гьакъиндай за жуван фикир-теклиф
са шумуд йис идалай виликни газетрин чинрилай малумарнай. Чкадал
фена райондин руководстводиз,
«Шарвили» эпосдин оргкомитетдин
бязи членризни къалурнай. Абур
разини хьана, амма, гьайиф хьи,
месэла гьакIа ама.
Ачух чарчелай кьулухъ Ахцегь
райондин руководстводи, «Шарвили» эпосдин суваррин республикадин тешкиллувилин комитетди
суварин майдан дегишарунин теклифдин месэладиз кьетIи дикъет
гудайдак чна умуд кутазва.

МФЦ-ди ТЕКЛИФЗАВА
2021-йисан 9-мартдилай 11-майдал кьван Дагъустан Республикада
«Дагълух территорияр яшайишдинни экономикадин жигьетдай вилик
тухун» тIвар алай госпрограмма уьмуьрдиз кечирмишзава. Ам РДдин Гьукуматди 2020-йисан 18-февралдиз кьабулнавай 21-нумрадин
къарардалди тестикьарнава. Идахъ галаз алакъалу яз, МФЦ-ди тешкилнавай майданрал гьукуматди куьмек гунин серенжемрикай менфят
къачун патал агъадихъ галай терефриз талукь яз заявкаяр кьабулзава:
1. Дагълух территорийра недай суьрсет ва хъвадай шейэр гьасилунин рекьяй тадаракар маса къачун.
2. РД-дин дагълух территорийра гъвечIи габаритрин теплицаяр
эцигун.
3. РД-дин дагълух территорийра суьрсет хуьнин рекьяй логистикадин центраяр эцигун.
4. РД-дин дагълух территорийра промышленный продукция гьасилунин рекьяй карханаяр яратмишун ва абур цIийикIа туькIуьр хъувун.
5. Хсуси куьмекчи майишатри гъвечIи габаритрин хуьруьн майишатдин техника маса къачун.
Субсидияр РД-дин дагълух территорийра майишатрин кIвалах
кьилиз акъудзавай юридический ксариз ва кьилдин карчийриз гузва.

ЛИТЕРАТУРАДИН ЧИН
Къазалийрин ГЬАСАН

ЕТИМ ТУШ
Зун лап бахтлу инсан яз
И дуьньядиз атанва.
Текдиз тунвач пашман яз,
Аллагьди пай ганва.
Бубани ава дидени,
Недай фуни ава – кьелни.
Шад югъни ава, кIвални,
Чил, Ватанни ава – чIални.
Дуьньяда зун етим туш,
Масадал зун пехил туш,
Зи чIал акьван кесиб туш,
ЧIалал рахун айиб туш.

БУБАДИ ЗАЗ
ЛУГЬУДАЙ
Бубади заз лугьудай:
«Инсанвал ая артух.
Инсанвал хуьр чкадал,
Акъвазмир гьич кьулухъ,
Яшариз ая гьуьрмет,
Инсандин я ам девлет,
Аллагьди чаз багъишай.
ФитIнекардин кьил къамир,
ШайтIан хьтин я завал.
ФитIнедин ам я эхир,
ЧIур авун чарадан кIвал.

ЧIал чи дамах, иви я,
Ам гьар йикъан дерди я.
ЧIал хуьн гьардан буржи я,
Чаз бубайрин веси я.

Нефс нагьакьан хьана къати,
КIан жемир гьарам девлет.
Аллагьди гайи ризкьи,
Гьам я гьалал ви кьисмет.

Шарвилидин невеяр,
Ватан-чIал багьа я чаз
Бахтлу хьурай дидеяр
Лезги чилин гьунар гваз.

Масадакай рахамир,
Вич алачир чкадал.
Артухан пар на кьамир,
Амукьда вун кьарадал».

ВУЧИЗ СЕРИНЗАВА
Рагъ авачир гатфар югъ хьиз,
Вучиз вун зав серинзава?
Дагъда авай маргъалди хьиз,
Зи муьгьуьббат рекъирзава.
Гафар лугьуз къайи-къайи,
ТIалар гузва на зи рикIиз.
Чими уьмуьр санал хьайи,
Хъиткьинзава лап бурут хьиз.
Перишан мийир вуна зи рикI,
Муьгьуьббатдив зун куз тамир.
РикIин къене авай са цуьк,
Къайи гафар лугьуз тамир.
Вун зи шадвал, вун зи хъвер,
Масад авач валай иер.
Зи бахтунин вун я вилер,
Экуь идай мичIи йифер.
Кутугнавач ваз серинвал,
РикIиз чим гудай рагъ я вун.
Багьа я заз ви ширинвал,
Муьгьуьббатдин чирагъ я вун.

«ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ»
«ЦIийи дуьнья» ганва ваз тIвар,
ЦIийи я вун ятIан яшар.
Масад авач ваз гьич къаншар,
Вун – лацу лиф, чаз хабардар.
Вахъ тарих ава лап къадим,
Вай аквада бубайрин чин.
Гьунар ава гудай чаз чим,
Вун пайдах я хайи чилин.
Хайи чилин ава ваз дад,
Хъваз кIанда ви булахдин яд,
Вун вине хьун – рикIин мурад,
Мадни хьурай вун чаз абад!

Ви камаллу и гафар,
Яшайишда я чаз буйругъ.
Уьмуьр тухур кьван
Камалдин хуьда сундух.
Женнетдин атуй ваз ахвар,
Ви гьар са гаф тир хьи къизил.
Вун рикIел атай кьадар,
Къекъвезва зун хана гуьгьуьл.
**************************
Юсиф САРКАРОВ

МИЧЕГЬ МЕГЪВ
Мичегь дере - Яйлах гуьне:
Такабур я пак мегъуьн тар,
Экуьн сегьер, сейир жуьре,
ЭкъечIна чун кIулаваз пар.
Дагъ цуькверив ацIай чIавуз
Билбил рахаз жеда чIурал,
Къадим таран миже къачуз,
ЭкъечIда чун дагъдин хурал.
Мичегь мегъуьв агатзава
Хайи чилин къуват къачуз.
Сад Аллагьдиз икрамзава
Гьар са нямет гана лугьуз.
Мичегь хуьруьн дамахдин тар,
ТIебиатдин гуьмбет я хьи.
Пагьливан хьиз акъвазнавай
Чан лигимдай нямет я хьи.
**************************
Сулейман СУЛЕЙМАНОВ

КIАНДАЙ РИКIИЗ
КIандай рикIиз, кIваляй-кIвализ
Дустар къведай гел амайтIа,
Азиз мугьман илиф ийиз,
Суфрадихъ фу-кьел амайтIа.

Ачух я майдан жегьилриз,
Макъалайризни шиирриз.
Вилик кутаз меденият,
Хуьз лезги чIал, гьакъикъат.

Гьар са хуьруьн чукIурнавай,
КIандай, къула цIай амайтIа,
Куьрпе бала ксурзавай
Дидедин лай-лай амайтIа.

Гьар са кIвале вун аваз,
Лезги чIалал жеда рахаз.
«ЦIийи дуьнья» вун чаз,
Амукьрай цIийи дуьнья яз.

Терхи пIузар, кьурай булах,
Гьайиф, са хупI яд амайтIа.
Цавуз яна яру пайдах,
Лезги халкьар сад амайтIа.

ЦIийи дуьнья
(Новый мир)
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Мелейка ИЛЬЯСОВА

КУЬГЬНЕ ТЕЖЕР
«ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ»
Вун залайни яшлу я кьван,
Куьгьне тежер «ЦIийи дуьнья»,
ТIвар гайиди рагьметдик хьый,
Чи газетрин вун я бина.
Халкьдин къуллугъ тухуз кьиле,
Мадни хьурай ви тIвар вине,
Малуматни насигьат гуз,
Аваз хьуй вун гьар са кIвале.
Заз газет лап пара кIанда,
Чи зегьметдин гелер амай.
Гьич ракъурдач за рикIелай,
Чаз фу гайи къени макан.
Санал кIвалах авур дустар,
Я Аллагь, квез рагьметар хьый!
Чун дегишай цIийи ксар,
КIвалаха, квез нуьсрет гый.
(Автордин чIал, стиль хвенва)
****************************
Севинжи МУРТУЗАЛИЕВА

ЦУЬКВЕР
Гатфари марф гъунни кумаз,
Чуьл аквада дегиш хьана.
Югъ-къандавай цIийи цуьквер,
Аквада ваз битмиш хьана.
Цуьквер чуьлда гьар са жуьре,
Рангни ухшар дегиш жеда,
Рагъ акьунни кумаз чпе,
ЧIижер абурал алтIуш жеда.
Хъпи, лацу, яру, мичIи, экуь,
Бадамжандин рангни жеда.
ЧукIурзавай атир акваз,
Инсанар лап гьейран жеда.
Гьикьван гуьзелди ятIани,
Цуьквед уьмуьр куьруьд жеда,
Уьмуьр куьруь тир чIални чиз,
Инсан абурал пехил жеда.
Гьар са цуьк са дердин дарман,
Хчализ инсанар эгечIда.
Жавандаказ кьейи инсан
Гьа цуькверив гекъиг жеда.
РикIиз хуш хьай вуч хьайитIан,
Ам цуькведиз ухшар гъида.
Агалкьнавай гуьзел рушар
Цуьквер хьтин сусар гъида.
Бязи гуьзел, иер цуьквер,
Инсандилай кьакьан жеда.
Са арадилай килигайла,
Цуькведикай къалгъан жеда.
Дуьньядаллай кьван инсанар,
Квез Аллагьди къуй бахтар гуй!
Цуькведин уьмуьр куьруьд жеда,
Куьн цуьквериз ухшар тахьуй!

КЪИЯС МЕЖИДОВ
Ваз рагьмет хьуй, Къияс буба,
Чирбуруз я чешне зурба,
Ви уьмуьрдал пехил жезва,
Чир хьайила ви тежриба.
Акакь авур гьар жуьмяд къуз,
Зун баладин сурал фида.
Зи патай хьуй гьуьрмет лугьуз,
Сифте за ваз дуьа гуда.
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Къвазда са кIус сурун вилик,
РикIел хкиз санхъай санихъ,
Эсерравай ви игитар,
Пара чкайрал хьайи тарсар.
На кхьенвай гьар са эсер
КIелуналди гьич тух тежер.
Аквазва чаз анай рекьер,
Яшайишда чал дуьшуьш жер.
КIел авурдаз ви эсерар,
АкI жеда, вич гьанавай хьиз.
ХьаначтIан вахъ пара яшар,
Эсеррай чир жезва гьунар.
Къуллугъна на халкьдиз пара,
Талгьуз Куьре, Ахцагь Къуба.
ГъвечIи чIавуз кул акъулдна,
Имарат на туна зурба.
Зун вал пехил я, Къияс ба,
Я Аллагь, заз гунагь тахьуй.
ТIвар алемдин мецел алай,
Къияс ба, вун женнетда хьуй.

ЛУТКУНРИН ХУЬРЯЙ
ТИР ВАГЬАБОВА
НАСИЯТАЗ
«ГЬАЖИЯДИЗ»
Вагъуф бубад хуьре авай,
Чаз играми вах Насият,
Гьяждал финиф рикIе гьатна,
Фадлай инихъ авай ният.
РикIиз чими, хуш сифет,
Женнетдин нур авай виче,
Беден кьезил, хуш я хесет,
Машгьур я вун Луткун хуьре.
Балайрал на дамахзавай,
Ви Гьяж Аллагьди кьабулрай.
Ашкъидалди фена хтай,
Ваз авур Гьяж мубаракрай.
Гьяждал фена хтай Гьуьруь,
Пис крар рикIяй акъуд вири,
Бике я вун, гуьзел Гьяжи,
Мекед юкьва зиярат авур.
**************************
Мустафа АДИШИРИНОВ

БАГРАТАЗ
Зи рикI алай Баграт хтул,
Бадин я вун рикIин машгъул,
Дуьнья ацIай бахтар авай,
Бала я вун къастар галай.
Бади ви кIвач эцигай чIурал
Кьил эцигда, галаз хиял,
Гьич фикирни лап тавуна,
Чанни гуда ви гафуна.
ЧIалахъ я зун, вакай, Баграт,
Инсан жеда, викIегь солдат,
Спортсмен тIвар-ван авай,
Лезги халкьдин руьгь хкаждай.
ГьакI хьайила, вуна, хтул,
Акъудда зи чандай кпул.
Сагъ хъижеда рикIин хирер,
Рази жеда Кьехуьл пIирер!

ЛАТАН БУЛАХ
А булахдин тIвар я Латан,
Зи дагълара ава ам.
Четинвиле аватIан зун,
Пара кIанда заз зи Ватан.
Яд хъвайила пуд капавай,
Тух жеда сагъ са югъ.
КIвализ хтайла галатай,
Рекьида а ци зи юргъ.
Михьда ада руфун, рад,
Бедендин азарар,
Гуьгьуьларни жеда лап шад,
Хъвайила дагъдин ятар.
Гьар гьамиша гуьзетда за
Мус къведатIа лугьуз гатфар,
Мад са сефер дагъдиз фена,
Хъвадайвал Латан ятар.
Латан булах, ви ширин дад
Сивяй акъат тавурай.
Михьи ятар чи дагъларин,
Садрани кьит тахьурай.

ДАГЪДИН ЛЕКЬ
Заз акунай дагъдин лекь –
Пара такабур,
Заз акунай дагъдин лекь –
Лувар екебур.
Цавун бушра сирнавиз,
Килигиз чилиз,
Чилелай зун акурла,
Лувар юзуриз.
Салам ганай заз ада,
Дагълариз атай,
И буш хьанвай цавара
Ялгъуз амукьай.
ТIимил хьанва лекьерни,
Гъуьрчер амачир.
Сефил хьанва дагъларни,
Хуьрер амачир.
***************************
Жамиля ГЬАЖИЕВА

ГЬИНВА ЖИГЪИР
ЖЕННЕТДИН?
Суална агъсакъалдиз са жегьилди:
– Гьинва рехъ, а жигъир
Женнетдин?
Хейлин вахт я зун кьунва
лап фикирди,
КIан я кьисмет хьана а чка
суьгьуьрдин.
– Адахъ къекъвемир вун чилерал,
ГьакI цаварални гьич къекъвемир.
Суьгьуьр чка ква хьи ви вилик,
Женнет ква ви дидедин кIвачерик.
Дидеди ваз, чан хва, уьмуьр
багъишна,
Малайикдин атир – нек на
дадмишна,
Ялгъуздаказ гьар чIавуз вун
саймишна,
Четинвилер вири вун
паталди уьдмишна.
Женнет кIанзаватIа хьун кьисмет,
Дидедиз жедай кьван ая на
гьуьрмет.
Гьа чIавуз аквада ваз а чка,
Диде я дуьньяда виридалай багьа.
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