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Важиблу гуьруьш
Чи газетдин алатай нумрада къейд авур-

вал, алай йисан 28-июндиз Дагъустан Рес-
публикадин Кьил Рамазан Абдулатипова,
Кьиблепатан сергьятдин округда ДР-дин
Кьилин патай тамам ихтиярар авай векил
Энрик Муслимован иштираквални аваз, чи
райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов
кьабулна.

Гуьруьшдал кьилин фикир райондиз ин-
вестицияр желб ийизвай гьалдиз, мумкин-
вилериз гана.

Анал рахай муниципальный райондин
Кьил Н. Ш. Абдулмуталибова къейд авур-
вал, алатай 20I6-йисуз райондиз атай инвес-
тицийрин кьадарди са миллиард манатди-
лай виниз тешкилна. Кьилди къачуртIа, ин-
весторрин куьмекдалди Цмурдал юкьван
школа эцигна. Ана кIвалах авун патал виниз
тир пешекарвилин тежриба авай муалли-
мар желбда. Алай йисуз инвесторри муал-
лимар патал 9 квартирадикай ибарат тир
яшайишдин кIвалерни эцигна куьтягьзава.
ГьакIни производстводин цехарни эцигза-
ва. Идалайни алава яз, кьилдин ксарин пулу-
нин такьатар желб авуналди, Сардархуьре
60 аялдин чкаяр авай аялрин ясли-бахча сен-
тябрдин вацралди эцигна куьтягьзава, иш-

лемишиз вахкун фикирдиз къачунва. Алай
йисан зулухъай КIварчагърин хуьре спрот-
комплекс куьтягьун планламишнава.

- Райондин чкадин чпи чеб идара ийидай
органри, хуьрерин поселенийри йисаралди
гьялиз тахьана амай тIебиатдин газ гъунин,
экверин линияр тухунин патахъай чпелай
алакьдай вири кIвалахар ийизва, - лагьана
райондин руководителди.

- Дагъустанда акьуллу инсанар хьун заз
хуш я, - райондин Кьил рахай гафариз къи-
мет гун яз лагьана Рамазан Абдулатипова, -
абур аваданламишун, хуьруьнвияр патал
яшайишдин къулай шартIар яратмишун па-
тал чпин такьатар чара ийиз гьазур я. Къе
культура вилик тухуниз, халкь савадлу аву-
нин кардиз куьмек гунни важиблу я.

Нариман Абдулмуталибова СтIал Сулей-
манан музей арадал хкунин инициативадай,
районда автомашинрин рехъ ремонт аву-
нин проектдин тереф хуьнай республика-
дин Кьилиз чухсагъул лагьана.

И гуьруьшдал Рамазан Абдулатипова
чкадин гьукумрин фикир культура ва обра-
зование вилик тухунин важиблувилел жел-
бна, гьикI хьи, абуру общество вилик фи-
нин бине эцигзава.

Гьуьрметдин грамота вахкана

«Дагестан» ГТРК-дин лезги чIалан пе-
редачайрин группадин редактор Нарима
Эрзимановна Жамалова Сулейман-Сталь-
ский райондин культурадинни тарихдин
ирс чирунай, вилик тухунай ва машгьур
авунай райондин Гьуьрметдин грамота-
диз лайихлу хьана. Кьилди къачуртIа, ада
райондин хуьрерин тарихдикай, абур со-
циально-экономический рекьерай вилик
финикай документальный фильм
туькIуьрна, ам телеэкранрилай агьалий-
риз къалурна.

И йикъара «Сулейман-Стальский рай-
он» муниципальный райондин Кьил На-
риман Шамсудинович Абдулмуталибова
тIвар-ван авай журналист Нарима Жама-
ловадив Гьуьрметдин грамота шад гьала-
ра вахкана.

- Куьне гьазурай фильм чи культура-
дин къизилдин фондуна гьатда, - лагьана
Н. Ш. Абдулмуталибова. – ГьикI лагьайтIа,
куьне тухвай кIвалах, адан нетижа чи та-

рих я. Умудлу я хьи,
и баркаллу кIвалах
давам хъижеда ва чи
куьгьне хуьрерикай,
баркаллу районэгь-
лийрикай, тарихдин
метлеб авай ва
тIебиатдин гуьзел
чкайрикай цIийи
фильмаяр туькIуьр
хъийида. И карда чун
куьмек гуз гьазур я.

Н. Ш. Абдулмута-
либова документаль-
ный фильм гьазур-

дайла еке кIвалах тухвай коммерческий
«Лидер» телевиденидин оператор Мегьа-
мед Мегьамедхановазни чухсагъул малу-
марна.

Нарима Жамаловади вичин кIвалахдиз
чIехи къимет ва Гьуьрметдин грамота гу-
най Нариман Шамсудиновичаз чухсагъ-
ул лагьана ва ам инанмишарна хьи, камал-
лу, арифдар инсанрин макан тир район-
дикай цIийи фильмаяр арадал гъун патал
ада зегьмет чIугвада, и карди адан руьгь
тухарзава, фикирда цIийи са шумуд про-
ект ава.

Гуьруьшда иштиракай райондин адми-
нистрациядин Кьилин 1-заместитель Ла-
цис Оруджева, культурадин отделдин на-
чальник Майрудин Бабаханова ва «Ин-
формационное агентство МР «Сулейман-
Стальский район» МБУ-дин руководитель
Жабраил Асланова Нарима Жамалова-
дин кIвалахдиз еке къимет гана.

                                      Хазран Кьасумов

Райадминистрацияда

Нубатдин совещанидал
30-июндиз муниципальный райондин

Кьил Абдулмуталибов Нариман Шамсуди-
новича муниципальный райондин админи-
страциядин кьилин заместителрихъ, райад-
министрациядин къурулушдин подразделе-
нийрин руководителрихъ галаз рабочий со-
вещание тухвана. Совещанидин кIвалахдин
сергьятра аваз анал ДР-дин  Кьил Рамазан
Абдулатиповахъ галаз кьиле фейи рабочий

гуьруьшдин, гьакIни 2016-йисуз республи-
ка социальный ва экономикадин рекьерай
виликди финин нетижаяр кьур Гьукумат-
дин гегьенш заседанидин нетижаярни вере-
вирд авуна.

Анал Нариман Абдулмуталибова къейд
авурвал, гьахъ-гьисабдин 2016-йисуз Сулей-
ман-Стальский районди тухвай кIвалахдиз
республикадин руководстводи гзаф хилерай
рази жедай къимет гана. Сифте нубатда ам
инвестицияр желб авунин кIвалахдал акъ-
вазна. И жигьетдай чи район кIвенкIвечи
жергеда ава. Анжах са 2016-йисуз атанвай
кьилдин инвестицийрин кьадарди районда
санлай кьурла са миллиард манатдилай ви-
низ тешкилна.

- Рамазан Гьажимурадовича хуьруьн
майишат вилик физвай гьалдизни хъсан къи-
мет гана, эхиримжи йисара чIехи нетижаяр-
ни хьанва. Йисалай-йисуз менфятлудаказ
ишлемишзавай чилерин кьадар артух жез-
ва, уьзуьмчивал, багъманчивал хъсан ериш-
ралди виликди физва, гьа гьисабдай яз ин-
тенсивный багъларни, - лагьана райондин
Кьили ва и рехъ давамарунин важиблувал
къейдна. Кьилди къачуртIа, ада райондин
сергьятда СПоК-ар тешкилунин ва гьакIни
республикадин, федеральный программай-
ра иштирак авунин кIвалах активламиш жез-
вайди лагьана.

Гуьруьшдал Нариман Абдулмуталибо-
ва республикадин Кьилиз СтIал Сулейманан
литературадинни-мемориальный КIвал-
музей арадал хкунин «халкьдин проектдин»
тереф хуьнай, гьакIни «Кьасумхуьр-
АгъастIал» автомашинрин рехъ капиталь-
ный ремонт авунай чухсагъул лагьайди ва
халкьдин шаирдин КIвал-музейдиз атунин
теклиф авурди къейдна.

Гуьгъуьнлай Нариман Абдулмуталибов

вичи республикадин Кьилин вилик гъайи са
жерге делилрални акъвазна. Ада къейд авур-
вал, ДР вилик тухунин «Обеление экономи-
ки» вичихъ артуханвал авай (приоритетный)
программадин сергьятра аваз налог вегьез-
вай база гегьеншарунин, гьа гьисабдай яз
чилин участкайрин ва эменнидин объектрин
гьакъиндай делилар актуализация авунин,
абур налоговый учетдиз къачунин, регист-

рация авачиз кIвалахзавай карчияр чирунин
жигьетдай тайин кIвалах тухванва. ИкI, 2017-
йисан январь-май варцара «Налог-3» АИС-
диз 2217 чилин участок ва капитальный эци-
гунрин 1315 объект учетдиз къачунва.

Чилин участокрин ва капитальный эци-
гунрин объектрин иесийрин гьакъиндай де-
лилар тайинарунин (актуализация авунин)
жигьетдай тайинарнавай йисан тапшуругъ-
ри 2017-йисан 1-июндалди, талукь тирвал,
85 ва 144 процент тешкилзава. Гьахъ-гьисаб-
дин вахтунда гъвечIи ва юкьван карчивилин
субъектрин оборотди 4 миллиардни 28 мил-
лион манат тешкилзава. Им 2015-йисав гекъ-
игайла 11,2 процентдин гзаф я.

2016-йисуз муниципальный райондин
саналди тир (консолидированный) бюджет-
диз 132 миллионни 761 агъзур манат пул ата-
на. План 110% тамамарнава, 2015-йисав гекъ-
игайла им 112% артух я.

И месэлайрилай алава яз, анал къейд
авурвал, ДР-дин Кьилихъ галаз хьайи гуь-
руьшдин вахтунда «Сардаркент-Даркуш-
Казмаляр» групповой водоводдин эцигун-
рин кIвалахар, Кьасумхуьрел спорткомплек-
сдин эцигунар давамарунин, райондин дагъ-
лух хуьрериз тIебиатдин газ тухвана
акьалтIарунин, «Майдин указар» кьилиз
акъудун патал райондин бюджет финансо-
вый жигьетдай таъминарунин месэлайриз-
ни килигна, талукь тир жавабдар ксарал тай-
ин тир теклифар гъун тапшурмишна.

Эхирдай Нариман Абдулмуталибов ад-
министрациядин кIвалахда амай, алай йи-
суз гьялна кIанзавай, са жерге месэлайрал-
ни акъвазна. Кьилди къачуртIа, ада къейд
авурвал, капитальный эцигунрин объектар
актуализация авунай район 1-чкадал алатIа,
амай рекьерайни гьакI хьун герек я.

                                     Абидин  Камилов.
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                   Эвер гун
Максим Горькийди гьахълудаказ XX асирдин Гомер лагьай тIвар

ганвай Дагъустандин Советрин поэзиядин классик, Дагъустандин
халкьдин шаир СтIал  Сулеймана гьакъикъатдани Дагъустандин ху-
дожественный культурада кIвенкIвечи чка кьазва.

Адан шиирра й ва поэмайра й дуьнь ядин в ири пипIера
миллионралди инсанриз Дагъ устан чир хьана. Виниз тир

инсанпересвилин, кесиб инсанрин уьмуьр чир хьунин гьиссерив
ацIанвай СтIал Сулейманан шаирвилин устадвал кьетIенди я, ада
девлетлу художественный школа арадал гъанва.

Адет тирвал, республикадин литературадин общественностди ва
илимдин интеллигенцияди гьар йисуз 18-майдиз ХХ асирдин
Дагъустандин поэзиядин нурлу гъетерикай сад тир Ст1ал Сулейман
хайи югъ къейдзава. 18-май республикадин общественностди
Виридагъустандин Шииратдин Югъ яз кьабулнава.

Хъсан адет хьанвайвал, гьар йисуз 18-майдиз СтIал Сулейман хайи
юкъуз адан поэзиядал рикI алайбур Махачкъалада СтIал Сулейманан
тIварунихъ галай Бульварда авай адан гуьмбетдал кIватI жезва. 1937-
йисан 23-ноябрдиз кечмиш хьайи Сулейман инал кучуднай.
Гуьгъуьнлай анал парк туькIуьрна ва адан тIвар эбеди авун патал
анаг шаирдин тIварцIихъ яна. И кардихъ галаз алакъалу яз 1938-йисан
17-февралдиз Махачкъала шегьердин РК-дин КД-дин Советрин
През идиумди кьабулай «О переименовании и уточнении
наименований улиц, переулков, площадей, территорий города
Махачкала» Постановленидалди «Парк Культуры и отдыха», «Парк
Культуры и отдыха имени Сулеймана Стальского» тIварцIелди эвез
авунай.

«Махачкъала шегьер» шегьердин округдин депутатрин
Собраниди 2009-йисан 23-сентябрдиз 20-4г нумрадик кваз акъудай
къарардалди «Парк Культуры и отдыха имени Сулейман-Стальского»
«Бульвар имени Сулеймана Стальского» тIварцIелди дегишарнай.

СтIал Сулейманан тIварунихъ галай Бульвар сергьятламиш жезва:
Кьиблединни РагъэкъечIдай патай Аваррин драматический
театрдин дараматдин вилик патал кьван, Кьиблединни РагъакIидай
патай Пушкинан куьчедал кьван, Кефердинни РагъэкъечIдай патай
СтIал Сулейманан тIварунихъ галай Бульвардиз къвезвай аллеядин
балюстрадалди кьван.

Махачкъаладин РК-дин ва КД-дин шегьердин Советдин
През идиумд и 1938- йисан 17-февралдиз кьабула й «О
переименовании и уточнении наименований улиц, переулков,
площадей, территорий города Махачкала» Постановленидиз ва
«Махачкъала шегьер» шегьердин округдин депутатрин Собраниди
2009-йисан 23-сентябрдиз 20-4г-нумрадик кваз акъудай къарардизни
килиг тавуна, печатда, СМИ-ра ва официальный хабар гунра, гъалатI
яз, арабир «СтIал Сулейманан тIварунихъ галай Бульвардиз»
«Родопский Бульвар» лугьузва.

И кардихъ галаз алакъалу яз чун райондин агьалийрин
тIварунихъай документра, официальный хабарар гунра, макъалайра
ва передачайра «СтIал Сулейманан тIварунихъ галай Бульвар» вичин
гьакъикъи официальный тIвар кьун истемишунин эвер гун гваз
экъечIзава.

Райондин Общественный Советдин Председатель А. Мейланов.
Райондин Агъсакъалрин Советдин Председатель Ф. Османов.
Дяве дин ва зегьметдин ветеранрин райондин Сове тдин

Председатель А. Гьажимурадов.
Райондин жегьилрин парламентдин член, райондин Собранидин

депутат С. Алиев.
Аскеррин-афгъанвийрин Советдин Председатель И. Ризаев.

Махачкъала шегьердин
Админист рациядиз

Копияр: Махачкъала шегьердин
Советский райондин администрациядиз
Дагъустан Республикадин культурадин

Министерстводиз
Дагъустан Республикадин печатдин ва

информациядин Министерстводиз
«Дагестанская правда» республикадин газетдиз

«Дагестан» РГВК-диз
«Дагестан» ГТРК-диз
«Дагестан» РИА-диз

Хъсан кIвалахриз – шегьре рехъ

Эминхуьре – Муслим Асаханован проспект
      «Йисар гьисабун са куьниз-
ни туш: инсанар яргъалдини
яшамиш жезва.  Кар йисара
авач, авур кIвалахра ава».
                                          Овидий.

Бубайрин камаллу мисалда лу-
гьузва хьи, кIвал гьаятдилай, хуьр
рекьелай башламиш жезва. ЯркIи
патан Хутаргърин, Ялцугърин,
ХипитIрин, ЦицIерин, Кьианрин
ва Бигеррин хуьрерин жемятар
арада гьуьрмет-хатур, садвал аваз
яшамиш жезвай Эминхуьрни
«Кавказ» федеральный шегьреди-
лай кьил къачунвай рекьелай баш-
ламиш жезва. И йикъара и рекьиз
Муслим Асаханован тIварунихъ
галай проспект лагьай тIвар гана,
идаз талукьарна хуьре шадвилин
чIехи ва гурлу мярекат кьиле фена.

1-июль. Пакаман сятдин 9 же-
дайла хуьруьз гьахьзавай чкадал
лезги литературадин бине кутур-
бурукай сад тир Етим Эминаз

эцигнавай памятникдин вилик
квай майдандал халкь кIватI жезва.
Мегьарамдхуьруьн райондин
Гъепцегьрин хуьряй тир ДР-дин
культурадин лайихлу работник
Изам Улубегова зуьрнедай язавай
лезетлу авазри и гуьлуьшан югъ
мадни экуь авуна.

«Сулейман-Стальский район»
муниципальный райондин Кьи-
лин везифаяр тамамарзавайди тир
Лацис Абидинович Оруджев кьи-
ле аваз атай райондин админист-
рациядин чIехи делегация кIватI
хьанвайбуру таза цуькверин
кIунчIар вугуналди къаршила-
мишна.

Мярекат тухузвайди тир Ярагь-
мед Ярагьмедова сифте гаф «село
Эминхюр» хуьруьн поселенидин
кьил Бейдулагь Къарибоваз гана,
ада атанвай багьа мугьманар теб-
рикна.

- Гьуьрметлу юлдашар ва мугь-
манар! – лагьана ада. – Хуьре со-
циальный месэлаяр гьялунин рекь-
яй Махачкъалада яшамиш жезвай
чи хуьруьнви Шагьпаз Асаханова
гзаф кIвалахар вичин пулунин та-
кьатралди кьилиз акъудна, и кар да-
вамни ийизва. Кьилди къачуртIа,
шегьредилай хуьруьз къвезвай рехъ
Шагьпаз Муслимовича шаз, 200
агъзур манат пул харжна, капиталь-
нидаказ ремонт хъувуна, цIи и ре-
кье 40 столба акIурна, абурал йи-
физ экв гудай чIехи фонарар эциг-
на. Мерд хцихъ рекьин кьве патани
тротуарар эцигдай фикирни ава. И
кIвалахриз килигна хуьруьн посе-
ленидин депутатрин Собраниди
дуьз ва гьяркьуь авунвай рекьиз
Муслим Асаханован тIварунихъ
галай проспект лагьана тIвар гунин
къарар акъудна, адан тереф хуьруьн
вири жемятдини хвена.

Шагьпаз Асаханов, санлай и ту-

хум, абуру авур ва ийизвай бар-
каллу крар эминхуьруьнвийриз
лап хъсандиз чизва.

- Хуьр-кIвал патал ихьтин бар-
каллу кIвалахар ийизвай Мусли-

ман хва Шагьпаз зи вах Мумина-
тан гада я, - лагьана школадин ди-
ректор Рагьман Османова. – Ада
хуьруьн юкьван школа, Дагъустан-
дин педуниверситет ва техничес-
кий университет акьалтIарна, алай
вахтунда Махачкъалада «Дмитров

Кабель» заводдин генеральный
директорвиле кIвалахзава. Ам
гьакIни карчивилелни машгъул я.
Шагьпазахъ рагьметдиз фенвай
вичин диде Муминатан гьуьрмет-
дай хуьруьн юкьвал чIехи ва гуьр-
чег паркни эцигдай фикир ава.
Шагьпазан дах Муслим Хсейхано-
вич 1950-йисуз дидедиз хьана, саки
30 йисуз ада «Аламишинский» со-
вхозда агроном-бригадир яз гьакъ-
исагъвилелди зегьмет чIугуна,
халкьдин суфра берекатлу авуна.
Са шумуд йисан вилик ам рагьмет-
диз фена. Мисалда лугьузва хьи,
веледри хъсан кIвалахар авурла,
диде-бубадин тIвар амукьда. Шагь-
паза, адан стхаяр тир Руслана ва
Рустама къе чпин диде-бубадин
тIварни рикIел хкизва. Хуьруьз
къвезвай рекьикай проспект хьана,
проспект шегьердихъ галаз алакъ-
алу гаф я. Ида лугьузва хьи, Эмин-
хуьрни шегьердиз элкъвезва.

Муниципальный райондин
Кьилин везифаяр тамамарзавайди
тир Лацис Абидинович Оруджев
эхиримжи йисара районда соци-
альный рекьерай тухванвай
кIвалахрал гегьеншдиз акъвазна, и
кIвалахрик кьилдин ксари еке пай
кутазвайди къейдна.

- Вичиз камалэгьлийрин, ариф-
даррин макан лугьузвай чи район-
дин тIвар мергьеметлувилин
крар-кIвалахар ийизвай инсанрал-
дини машгьур я, - лагьана Л. А.
Оруджева. – ИкI, Яралиеврин хзан-
ди КIварчагъа вичин сметадин
къимет саки 50 миллион манат тир
спортдинни сагъламвилин чIехи
комплекс эцигна акьалтIарзава,
Цмурдал Шайдаеврин хзанди 120
аялдиз кIелдай чкаяр авай школа,
Сардархуьре Алимоврин хзанди
спорткомплекс эцигна. Район па-
тал Нуьдуьрбеговрин, Абасоврин,

Эмиралиеврин хзанрини мергье-
метлувилин рекьерай гзаф
кIвалахар авуна, и кар абуру къе-
ни давамзава. Къе чаз аквазва хьи,
Шагьпаз Асаханова федеральный
шегьредилай Эминхуьруьз къвез-
вай 1,3 километр рекьикай гьихь-
тин гуьрчег, къулай проспект
авунатIа. Им неинки баркалла
къведай, гьакIни сувабдин кар я.
Муниципальный райондин Кьил
Нариман Шамсудинович Абдул-
муталибован, райондин депутат-
рин Собранидин председатель
Штибег Гьажимегьамедович Ме-
гьамедханован ва жуван патай
Шагьпаз Муслимовичаз чухсагъ-
ул лугьуналди, за хуьруьн жемят-
диз Муслим Асаханован
тIварунихъ галай проспект муба-
ракзава. Шагьпаз Асаханов хьтин
мерд ва жумарт рухваяр хьайила
чи хуьрер, районни вилик фида,
абад жеда. Алай йисан 1-сентябр-
диз Эминхуьре пуд мертебадин
цIийи школани ачухда. Эхь, район-
да чIехибурукай ва гуьрчегбуру-
кай сад тир и хуьр шегьердиз элкъ-
везва. Ида гьам райондин руковод-
стводик, гьам хуьруьнвийрик шад-
вал кутазва.

Шагьпаз Асахановаз тебрикдин
гафар гваз мярекатдал хуьруьн
Культурадин кIвалин директор
СултIанагьмед Хидиров, зегьмет-
дин ветеранар тир Агьмед Сели-
мов, Девлетхан Агъаханов рахана,
чкадин шаирар тир ФатIимат Ос-
мановади ва Раижат Жигеровади
чпи кхьенвай шиирар кIелна.

Рахунрилай гуьгъуьниз Лацис
Оруджева, Бейдулагь Къарибова
ва зегьметдин ветеран Ягъибег
Ягъибегова яру лент атIана, Мус-
лим Асаханован тIварунихъ галай
проспект ачухна.

Райондин Культурадин Дво-
рецдин ва Эминхуьруьн Куль-
турадин кIвалин гьевескар
артистри саналди гьазурнавай
концертдин чIехи программа
Гьасан Селимова лугьузвай
«Эминан хуьр» манидилай
башламишна.

Гуьгъуьнлай Селимат
Гьажиевади, Эрзиман Османова,
Азим Ризаева, Селим Селимова
лагьай манийри, хуьруьнвийри
авур кьуьлери мярекат мадни
гурлу авуна.

ЦIийиз арадал атанвай
проспектдин кьве кьилени
«Проспект имени Муслима
Асаханова» гафар кхьенвай еке
баннерарни эцигнава. И
проспектдай физ-хуьквезвай
инсанри Муслим Асахановаз
регьмет гъизва, кьегьал ва мерд хва
Шагьпаз Асахановаз аферин
лугьузва.

Текст кхьейди ва шикилар
ягъайди Хазран Кьасумов я.

8-июль хзандин, кIанивилин, вафалувилин югъ я

 РикIерин садвал, уьмуьрдин
                  бахтлувал

ХЗАН. КIАНИВАЛ. ВАФАЛУВАЛ. И пуд гафуни сада-садаз къуват, чим,
сихвал гузва. Абур сад галачиз масад фикирдизни гъиз жедач. Эгер сад хкудайтIа,
тамамвилик синих акатда. КIанивилин гьиссер авачиз хзан кутаз жедач. Хзан-
дин квайни квай кьве дестек яз гьисабзавай гъуьлуьнни папан арада вафалувал
амукь тавурла, чара хьунин месэлани кватзава. ГьакI хьайила, хзандин бинеяр,
имаратар хуьзвайди кIанивални вафалувал я.

И кар алай месэлаяр фикирда кьуна, Россиядин Федерацияда 2008-йисалай
Вирироссиядин хзандин, кIанивилин ва вафалувилин югъ сувар хьиз кьиле
тухузва. Ам цIийи сувар я. Адан яржни гуьзел чIутран цуьк я. РикIел аламатIа,
2008-йис Хзандин йисни яз малумарайди тир.

Вирироссиядин хзандин, кIанивилин ва вафалувилин югъ РФ-дин Госдума-
дин депутатрин теклифдалди тайинарайди я. И теклифдин тереф уьлкведин
диндин вири организацийрини хвена, вучиз лагьайтIа хашпарайрин, мусур-
манрин, чувудрин динрани хзандин, михьи кIанивилин, вафалувилин месэлай-
риз кьилин фикир ганва.

Госдумадин депутатрал къведалди ихьтин сувар тешкилунин фикир сифте
яз Владимирский областдин Муром шегьердин агьалийриз атана. Кардин кьил
ана ава хьи, Муромда ихьтин риваят ама. Муромдин князь Петрдиз вичин
уьмуьрдин юлдаш Феврония пара кIандай ва ам адаз вафалуни тир. 1228-
йисан 8-июлдиз абур кьведни са юкъуз регьметдиз фена. Кьилди-кьилди чкай-
ра эцигнавай абурун мейитарни, суьгьуьрдин махуник квайди хьиз, са мафеда
гьатна. Им инсанрини зурба аламат хьиз кьабулна. Сад-садаз кIани ва вафалу
кьведни Муромдин пак Троицкий монастырда кучукна. Абурун гьуьрмет-
дай, чешнелу, къадимлу хзанрин сан артухарунин фикир аваз цIийи суварни
тешкилна. Им лап кутугай ва хъсан кар я.

Хзандин сагъвал, тамамвал государстводин законрини хуьзва. Россиядин
Федерациядин Конституциядин 38-статьяда кхьенва: «Дидевал ва аялвал, хзан
датIана государстводин къаюмвилик ква. Аялрин гьакъиндай къайгъударвал
авун, абуруз дуьзгуьн тербия гун диде-бубайрин сад хьтин везифаяр я.
ЦIемуьжуьд йисалай алатнавай, зегьметдиз къабил аялрини диде-бубайрин
гьакъиндай къайгъударвал авун лазим я».

ЦIийи сувариз талукь яз медални акъуднава, ам 8-июлдиз яргъалди санал
яшамиш жезвай муьгьуьббатлу, вафалу хзанриз гуда. Инанмиш я, и гуьзел
суварал гьар са хзанди шадвалда ва хсуси хзан хуьн патал гьар сада чпелай
алакьдай кьван хъсан крарни ийида.                                   Асият Мирзалиева.

Выпускникрив медалар вахкана
Сулейман-Стальский райондин

администрацияда умуми образо-
ванидин школаяр акьалтIарзавай
аялрив кьетIен жуьредин аттеста-
тар ва «КIелуна кьетIен агалкьун-
рай» медалар вахкуниз талукьар-
навай шадвилин мярекат кьиле

фена. Ана муниципальный рай-
ондин Кьил Нариман Абдулмута-
либова, райадминистрациядин
Кьилин 1-заместитель Лацис Оруд-
жева, РУО-дин начальник Индира
Османовади, медалистар гьазурай
умуми образованидин организа-
цийрин руководителрини педагог-
ри, выпускникри ва абурун диде-
бубайри иштиракна.

Мярекат, тебрикдин келимаяр
лугьуналди, Индира Османовади
ачухна.

- Чи районда хъсан адет ава –
гьар йисуз школаяр хейлин аялри
медалар къачуналди акьалтIарзава,
- тебрикдин келимайрилай гуьгъ-
уьниз лагьана Н. Абдулмуталибо-
ва. – ЦIинин йисузни чпи респуб-
ликадин олимпиадайра, интеллек-
туальный конкурсра ва маса мя-
рекатра кIвенкIвечи чкаяр кьур,
райондин тIвар виниз акъудай 57

выпускникди къизилдин медалар
къачуна, им дамах ийиз жедай не-
тижа я. Зун инанмиш я хьи, геле-
жегдани куьне райондин тIвар
вине кьада, са шумуд йисалай, пе-
шекарар яз, куьн райондиз хуьк-

веда, район вилик финик, абад хьу-
ник лайихлу пай кутада.

Н. Абдулмуталибова отличник-
риз-выпускникриз дерин чирви-
лер гунай муаллимризни чухсагъ-
ул лагьана, абурун зегьмет лап че-
тинди, гьа са вахтунда герекди, гьуь-
рметлуди тирди къейдна.

Выпускникрин тIварунихъай
мярекатдал ЦIийи поселокдин
юкьван школадин ученица Наиля
Ризаева рахана, ада чпел чIугур
зегьметдай, гайи чирвилерай му-
аллимриз чухсагъул лагьана.

Диде-бубайрин тIварунихъай
мярекатдал зегьметдин ветеран
Нина Эскендарова рахана.

Гуьгъуьнлай Нариман Абдул-
муталибова 57 выпускникдив ме-
далар вахкана ва абуруз «Хаджи
Давуд» ктабар гана.

Текст кхьейди ва шикил ягъ-
айди Хазран Кьасумов я.

Райондин уьмуьр вакъиайрив,
мярекатрив, цIийивилерив ацIанва,
чебни шадвилинбурув. Гьар са
гьафте, гьар са югъ къачуртIани, са

мярекатди масад эвеззава. Ингье, 1-
июндиз Зизикрин хуьрени шадви-
лин мярекат кьиле фена, ина хуь-
руьн югъ къейдна.

Шадвилин мярекат йикъан сят-
дин 12-даз башламиш хьана. Ана
«Сулейман-Стальский район» му-
ниципальный райондин Кьилин ве-
зифаяр тамамарзавайди тир Лацис
Абидинович Оруджев кьиле аваз
райондин администрациядин, орга-
низацийрин делегацийри, гзаф кьа-
дар мугьманри иштиракна. Зизик-
рин хуьруьн тарихдикай педагогви-
лин зегьметдин ветеран Эскендар
Эскендарова гегьенш ва итижлу ра-
хунар авуна. Ада къейд авурвал,
Зизикрин хуьруькай жагъанвай
сифте делилар 15-16 асирдиз талукь-
бур я. КIварчагъ вацIун къерехдал
алай хуьр Кьемкьерар, Кьакьалар,
Гаргарар, Ченехъар, Гамбуяр,
Эпитар тухумрикай арадал атана.
Лап дегь девиррилай зизиквияр

Менфятлувилелди кIвалахин
Алатай гьафтеда «Сулейман-

Стальский район» муниципаль-
ный райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибо-
ван председателвилик кваз кьиле
фейи коллегиядин заседанидал
бюджетдин организацийра
кIвалахзавай работникрин кьадар
оптимизация авунин нетижайриз,
райондин территорияда хуьруьн
майишатдин метлеб авай чилер
ишлемишзавай гьалдиз, гьакIни
хуьрерин поселенийрин чкадин
самоуправленидин органрин
кIвалахдин менфятлувилин месэ-
ладиз килигна.

Коллегиядин заседанидин
кIвалахда райондин депутатрин
Собранидин председатель Штибег
Мегьамедханова, райадминистра-
циядин Кьилин заместителри, хуь-
рерин поселенийрин кьилери,
райадминистрациядин къурулуш-
рин руководителри, обществен-
ный тешкилатрин ва СМИ-рин ве-
килри иштиракна.

Заседанидал алай оптимизаци-
ядихъ галаз алакъалу месэладай
финансовый отделдин начальник
Магелан Рагьимов, Испикрин ва
Уллугъетягърин хуьрерин поселе-
нийрин администрацийрин кьи-
лер тир Руслан Магьмудов ва Ха-
биб Гьуьсенбегов, райондин аял-
рин музыкальный школадин ди-

ректор Къазибег Къурбанов, аял-
рин художественный школадин
директор Ямудин Рамазанов, аял-
рин яратмишунрин КIвалин ди-
ректор Мурвет Милагьимов раха-
на. Абуру къейд авурвал, районда
оптимизациядин кIвалах давам
жезва, гьелелиг и месэладив эгечI
тавунвай организациярни ама.

Хуьруьн майишатдин метлеб
авай чилер ишлемишзавай гьалдин
гьакъиндай райондин хуьруьн
майишатдин ва суьрсетдин управ-
ленидин начальник Мегьамедзагь-
ид Бабаева информация авуна.
Ада къейд авурвал, кьилдин кса-
рин инвестицияр желб авун яз рай-
онда хуьруьн майишатдин метлеб
авай чилер ишлемишунин кIвалах
хейлин хъсан хьанва. Кьилди
къачуртIа, районда техилар ва теп-
лицайрин майишатра помидорар
гьасилунин кIвалахар хъсан ери-
шар аваз вилик физва, районда 10-
далай виниз инвестиционный май-
данар тешкилнава.

Чилер ишлемишунин месэла-
дай заседанидал гьакIни УМИЗ-
дин пешекар Фазил Магьмудов,
ЦIийи Макьарин ва КIварчагърин
хуьрерин поселенийрин кьилер
тир Асамудин Къазиагьмедов,
Жалал Къурбанмегьамедов раха-
на, абуру чилерин участокар ин-
вентаризация авунин кIвалахдикай

информация гана.
Нариман Шамсудинович Аб-

дулмуталибова заседанидин ишти-
ракчийрин фикир ишлемиш тий-
извай, са менфятни къачун тийиз
гадарнавай, гьакIни мал-къара куь-
чарзавай чилерин участокрин ме-
сэлайрал желбна, анра арадал атан-
вай гьалариз къимет гана, кIвалах
хъсанардай рекьер къалурна.

Чкадин самоуправленидин
органрин кIвалахдин менфятлуви-
лиз къимет гунин месэладай рай-
ондин администрациядин финан-
сринни экономикадин управлени-
дин экономикадин отделдин на-
чальник Саният Вагьабова рахана.
Ада заседанидин иштиракчияр
хуьрерин поселенийрин админи-
страцийрин кIвалахдин нетижай-
рин рейтингдикай хабардарна.

Заседанидин нетижаяр кьун яз,
Нариман Абдулмуталибова анал
гьялай месэлайрин важиблувал
къейдна, и кIвалахра чкадин само-
управленидин органрин роль ва-
жиблуди тирдакай лагьана.

- Хуьрерин поселенийрин адми-
нистрацийрин кIвалахдин менфят-
лувилелай хуьрера, санлай район-
да авай гьал гзаф аслу я, - лагьана
райондин Кьили. – Поселенийрин
администрацийрин кьилери чпин
кIвалахдиз къимет гузвай рейтинг-
дин гьар са лишан кьилиз акъудун
гуьзчивилик кутун чарасуз я.

                                     Чи корр.

Райондин уьмуьр: мярекатар ва лишанлу вакъиаяр

Зизика – хуьруьн югъ
малдарвилел ва лежбервилел маш-
гъул тир. 1896-йисан переписдал
асаслу яз хуьре 102 майишат авай,
244 итим ва 250 дишегьли яшамиш

жезвай. 1957-йисуз зизиквияр цIийи
чкадал куьч хьана. Алай вахтунда
хуьре 350 кIвал ава, инсанрин кьа-
дар 1230 –далай виниз я.

Муниципальный райондин
Кьилин везифаяр тамамарзавайди
тир Лацис Абидинович Оруджева
зизиквийриз хуьруьн югъ Нари-
ман Шамсудинович Абдулмута-
либован, Штибег Гьажимегьаме-
дович Мегьамедханован ва вичин
патай мубаракна.

- Зизикрин хуьр чIехи ва гуьр-
чег жезва, социальный месэлаяр
гьялзава, - лагьана Л. А. Оруджева.
– И кардин себебни чаз чизва: хуь-
ре зегьметкеш, чилин къадир авай,
хайи хуьр кIани инсанар яшамиш
жезва. Хуьруьнвийри чIехи несил-
дин хъсан крар, адетар хуьзва, абур
гележегдин несилрал агакьарзава.
Хуьруьхъ еке ва баркаллу тарих,
машгьур инсанар ава, гьавиляй
инанмишвал ийиз кIанзава хьи,

Зизикар мадни авадан, гуьрчег
жеда.

Зизиквийриз тебрикдин хуш  ке-
лимаяр гваз мярекатдал КIвар-
чагърин хуьруьн поселенидин ад-
министрациядин кьил Жалал
Къурбанмегьамедовни рахана, ада
хуьруьн югъ тухунихъ авай метлеб
къейдна.

- Къе чна Зизикрин 495 йисан
юбилей къейдзава, идахъ галаз
алакъалу яз хуьруьн югъ тухузва, -
лагьана Жалал Къурбанмегьаме-
дова. – Гьар са кас патал ам хайи
чка пак, виридалайни багьа чка я.
Зизиквийризни и чил, хайи ерияр
багьа я, гьавиляй абуру ихьтин гуь-
зел суварни тешкилнава. И сувари
къуй зизиквийриз бахт-берекат,
хийирдин кIвалахар, гьар са карда
агалкьунар гъурай!

Мярекатдал рахай Зизикрин
школадин директор Маният Мегь-
амедовади, зегьметдин ветеран
Имирсултан Хидирова, агъсакъал-
рин Советдин председатель Фер-
зилагь Умалатова, агъсакъал Сал-
ман Пирмегьамедова ва масабу-
ру хуьруьн югъ тухунал чпин шад-
вал къалурна, хуьряй акъатай маш-
гьур ксарикай, Ватандин ЧIехи дя-
ведин иштиракчийрикай суьгьбет-
на, хуьруьн тарихдикай итижлу
делилар гъана.

Суварин мярекатдин сергьятда
аваз гамарин, гъилин маса сенят-
карвилин шейэрин выставкаяр
акъудна, симинин пагьливанри
чпин алакьунар къалурна, район-
дин Культурадин Дворецдин ва
КIварчагърин культурадинни ял
ягъунин центрадин гьевескар ар-
тистри саналди тир концертдин
чIехи программа къалурна.

Зизика хуьруьн йикъан суварин
шадвилер яргъалди давам хьана.

                     Хазран Кьасумов.
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9-июль Россиядин почтадин югъ я

48 йисуз са кIвалахал

КIвалахдин чкаяр, пешеяр
мукьвал-мукьвал дегишариз зегь-
метдин книжкада къейдер ийи-
дай чарар бес тахьай ксар заз
гзаф акуна. Зегьметдиз къабил
вири йисара гьа са идарада, гьа
са пешедал кIвалах авур, лугьу-

дайвал, садра хкягъай пешедиз
вафалувал къалурзавай инсан-
рин кьадарни тIимил туш. За
макъалада вичикай куьрелди
суьгьбетзавай гзаф мегьрибан
дишегьли – Къизханум Шихмегь-
амедовна Бабаева – кьвед лагь-
айбурун жергедик акатзава.

- Кьасумхуьруьн юкьван шко-
ла акьалтIарай 1969-йисан 1-сен-
тябрдиз зун Кьасумхуьруьн (рай-
ондин) почтунин алакъадин от-
деленидиз кIвалахал кьабулна,
алай йисан 1-сентябрдиз за и ида-
рада кIвалахиз 48 йис тамам жеда,
- лугьузва Къизханум Бабаевади.
– Лугьуз жеда хьи, и йисара заз и
идарадикай кьвед лагьай кIвал,
адан коллективдикай кьвед лагь-
ай хзан хьана. Ихьтин гьуьрмет-
лу, дуствилин коллективда кIвалах
авун кьисмет хьунал за шадвал-
зава, за зун бахтлу инсан яз гьи-
сабзава.

Сифтегьан кьве йисуз Къ. Ба-
баевади почтунин алакъадин от-
деленида телеграфисткавиле

кIвалахна. Руководстводиз акуна
хьи, жегьил рушахъ хъсан чирви-
лер, зигьин, кьатIунар ава, хиве
авай везифаярни намуслудаказ
кьилиз акъудзава. Хъсан пеше-
кардиз виринра гьуьрмет жеда –
им гьакъикъат я. Тамамарзавай

кIвалахдиз, инсанвилин ерийриз
килигна 1971-йисуз отделенидин
руководстводи Къизханум Ших-
мегьамедовнадал операторви-
лин жавабдар кIвалах ихтибарна.
Гьа йисалай къенин йикъалди ада
и везифа намуслудаказ кьилиз
акъудзава.

- Къизханум Шихмегьамедов-
на, 48 йисуз гьа са идарада
кIвалахиз, гьа са кеспи кьиле ту-
хуз ваз кагьул, сугъул жезвачни?
– суал гун хьана завай са артух
фикир-хиял тавуна.

- Кагьулвал анихъ амукьрай,
йисар гзаф хьурдавай зун жуван
кIвалахдал мадни ашукь жезва,
заз зи кIвалах итижлу я, ада зи
руьгьдин игьтияж таъминарзава,
- жаваб гана заз кIвалахдин юл-
дашри коллективдин рикI яз гьи-
сабзавай Къ. Бабаевади.

Хъсан пешекар, къени инсан,
мегьрибан дишегьли тир Къ. Ш.
Бабаева заз чиз гзаф йисар я.
ЯтIани почтунин алакъадин от-
деленида кIвалахзавай са шумуд

касдивай за Къизханум Шихме-
гьамедовнадикай чпин фикирар
лугьун тIалабна. Вирида анжах
разивилин келимаяр лагьана.
Гзафбуруз ам кIвалахда несигь-
атчи хьана, гилани я. Къ. Бабае-
вади операторвилин кIвалахдин
«сирер» чирайбурукай гуьгъуь-
нлай и пешедин устадар хьана.

- За Къизханум Шихмегьаме-
довнадихъ галаз санал кIвалахиз
29 йис я, - лугьузва Кьасумхуь-
руьн почтунин алакъадин отде-
ленидин начальник Серьеза Багь-
аудиновна Насруллаевади. – И
йисара заз адан кIвалахдилай ма-
сада наразивал авур, я ада вичин
мецикай масад бейкеф авур гьич
са дуьшуьшни малум туш. Пеше-
карвиликай рахайтIа, ахьтин ин-
санар Аллагьдин патай кьетIен
пай ганвайбур я лугьуз жеда.
Къизханум Шихмегьамедовна
хьтин инсандихъ, пешекардихъ
галаз кIвалахдай кьисмет хьун
гьар са касдин бахт я.

Чаз малум хьайивал, вичин
кIвалахдин асул везифадилай
гъейри, Къизханум Шихмегьаме-
довнади саки 20 йисуз алакъадин
отделенида кассирвилин везифа-
ни кьилиз акъудна.

1-классдин оператор Къ. Ш.
Бабаевадин яргъал йисарин на-
муслу зегьмет Россиядин Феде-
рациядин почтарин алакъадин
къуллугъдин ва Дагъустан Рес-
публикада авай управленидин
патай Гьуьрметдин грамотаяр,
«Зегьметдин ветеран» медаль
гуналди къейднава.

Англиядин писатель, тарихчи
Томас Карлейлла кхьенай: «Жу-
ван пеше, кар жагъайди хушбахт-
лу я, къуй ам мад маса лезетлу
кардихъ къекъуьн тавурай. Адахъ
вичин кар ва уьмуьрдин макьсад
ава». Завай лугьуз жеда хьи, Къиз-
ханум Шихмегьамедовна вичин
кар жагъанвай, датIана уьмуьр-
дин макьсад намуслувилелди та-
мамарунихъ ялзавай кас я.

Текст кхьейди ва шикил ягъ-
айди Хазран Кьасумов я.

                                                      Отчет
     об исполнении бюджета администрации СП « село Куркент»
                                    за 1 полугодие 2017 года

Доходы поступило всего - 2031,1
тыс. руб. из них :

Дотация - 1560,5 тыс. руб.
Субвенция ВУС - 57,0 тыс. руб.
Собственные доходы - 413,6 тыс.

руб., из них:
Налог на доходы физических лиц -

23,1 тыс. руб.
Налог на имущество физических

лиц -158,0 тыс. руб.
Земельный налог - 230,9 тыс. руб.
Неналоговые доходы - 1,6 тыс. руб.
Расходы всего - 1775,4 тыс. руб.,

из них:
- 818,1 т.р. - оплата труда
- 256,9 т.р. - начисление на оплату

труда
- 18,6 т.р. – газ
- 0,6 т. р. - эл. Энергия
- 8,0 т.р. – интернет
- 5,0т.р.-сайт
- 3,0 т. р. - публикации в газете
- 98,0 т.р. - ремонт водопроводной

системы
- 239,6 т.р. - содержание КДЦ
- 52,1 т.р. - покупка оргтехники
-103,2 т.р. - приобретение канц.то-

варов и материалов
- 96,8 т.р. - налог на имущество и

земельный налог
- 59,5 т.р.- прочие выплаты
-16,0 т.р. - разработка ПЗЗ и ген.

плана
Сведения о численности муници-

пальных служащих и фактических зат-
рат на их денежное содержание МО
«село  Куркент»

Число муницип-ных служащих - 2
Затраты денежного содержания за

2-й квартал 2017 года -124416 руб.
Сведения о численности муници-

пальных служащих и фактических зат-
рат на их содержание МБУ «Культур-
но - Досуговый Центр Куркент»

Число муницип-ных служащих – 2
Затраты денежного срдержания за

2-й квартал 2017 года – 54585 руб.
Глава сельского поселения    Р. Р.

Гаджалиев

«Шарвили» – 2017
Вадим Жамалдинов

Шарвили чи даях я
Шарвили, вун къарагъ кIвачел,
Килиг Лезги чилериз.
Самур вацIал яна часпар,
Агалнавай рекьериз.

Хкаж на тур Шагь дагъдилай,
Акурай чи душманриз.
Вун кьилеваз гьазур я чун,
Къадим Лезги Ватан хуьз.

Гьар душмандиз рикIе (а)кьадай,
Вун лап хци тур хьана.

Четин юкъуз, ваз эверай,
Къведай вун, гьазур хьана.

Шумуд душман тергнай вуна,
Лезгистандин чилелай.
Гьар атайдаз кIур ганай на,
Алат тийир рикIелай.

Лезги халкьдин тIвар машгьурна,
Вуна вири халкьариз.
Четин чIавуз къведа хивел,
Ваз пуд сефер гьарайиз.

        Мини-футболдай турнир
Россиядин жегьилрин йикъан сергьятра аваз хуьрерин поселений-

рин хкянавай командайрин арада мини-футболдай акъажунар кьиле
фена. Райондин спортдин, туризмдин ва жегьилрин крарин рекьяй
комитетди (председатель Н. Эфендиев) тешкилай турнирда 9 коман-
дади иштиракна.

Къизгъиндаказ кьиле фейи акъажунра 1, 2 ва 3-чкаяр, талукь тир-
вал, Герейханован 1, Кьасумхуьруьн 1 ва Кьасумхуьруьн 2-коман-
дайри кьуна. Абуруз 1, 2 ва 3-дережайрин дипломар, пулдин призар
гана.

                                                                                        Х. Гьажибалаев.
                                                 Шикилда: турнир кьиле физвай вахт.

 Уьндуьшка
              квахьайла

(Вичин чIехи бажарагъдиз зи
патай гьамиша гьуьрмет авай М.
Садикьаз бахшзава авторди и
гъвечIи гьикая.)

Вичин квахьай уьндуьшка къун-
шийрикай сада чуьнуьхайдал шак
фейи къариди аскIан къавалай вири
магьледал ван акьалдарна къаргъ-
ишар ийизва. И рагъ алай юкъуз цав
рахадай тегьер таъсирзава адан
къаргъишри.

- Вичин чандал бейхабар къа-
бар элярай, я Аллагь, зи уьндуьш-
кадал гъил фейи! – чкIизва магьле-
дин кьиляй-кьилиз. – Экъягъай ша-
рагар тазазмайди я, я рикIин
кIвенкIуьк квак акатайди! Гила за
абур гьикI хуьда, я кIваляй гьарай
акъатай кас? Ви чандай гум акъат-
рай!  Заз авайди ваз гзаф акунай-
ни, я яна кьейиди?! Вунни зи къа
гьатуй, гьа зи уьндуьшкадал гъил
фейи! Я кIвалевай сечмеди кьена
кьве вилиз мусибат акурди…

Къаргъишрин чIехи устадвили
мягьтел авур, абуру рикIик кичIни
кутур за жувакди фикирна: яраб

къаридин жегьенемдин рангарикай
ганвай бажарагъ мадни гьихьтин
гьуьндуьрдиз акъатдайтIа, эгер,
лугьун хьи, уьндуьшкадин чкадал
адан куьрай кал тухванайтIа?

Сес зайиф жезва, анжах къари
галатайвиляй ва я ада вичин рикIин
цIай кьейивиляй ваъ, гьинвайди я!
Ада кьунвай цIай хкахь тийидайди
я. Къаргъишдихъ къаргъиш гилигиз
ам вич алай аскIан къавал
элкъвезва, вичин ван виридаз
хъсандиз къведайвал. Ингье, сес
къати хъижез эгечIна. Зи далудай
къайи зуззар фена…

Ваъ, ваъ! И тегьерда гьич
марфадин булутар кIватI хьанвай
цавни рахадач. Вун гьи ажалдиз
квахьнай, я тIегъуьн акатайди, а
залумдин къушарикай. Вун сикIре
мичIи тамуз тухвана гьана тIуьрай
вун! Вакай гьич цIакулни амукь
тавурай!...

                      Гьажи Чандаров


