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Владимир Путин: " Агьалийрин перепись Россиядин 
Федерация вилик тухунин рекьяй важиблу я"

Вирироссиядин агьалийрин перепись тухуни 
миллетрин талукьвилин ва са жерге маса месэлаяр 
гьялунин рекьяй мягькем къурулуш тайинарда, чи уьл- 
кве виликди тухунин кардиз куьмекда. И кьет1ен вакъиа- 
дикай РФ-дин Президент Владимир Путина миллетрин 
алакъайрин рекьяй Советдин заседанидал малумат гана.

"Чаз агьалийрин туьк1уьр хьунухь, абур яшамиш 
жезвай регионрин месэлаяр мукьувай ва ачухдиз чир 
хьунухь важиблу я. Ак1 хьайила, яшайишдин, сиясатдин 
ва экономикадин хиле авай месэлаяр гьялуниз талукь 
къарарарни кьабулиз жеда", - къейдна Президентди.

Ада умудлувал къалурна, СМИ-дин хилек квай 
ведомствойрилай переписдин важиблу терефдикай 
герек, керчек данныяр к1ват1из алакьайт1а, гьакьван чавай

уьлкве вилик тухунин мурадар, гъиле кьазвай крарни 
галай-галайвал, чпин нубатда гьялиз жеда. Президентди 
дикъет анихъ элькъуьрнавай хьи, вилик акъвазнавай 
переписдин гунзарда милли сиясат кьилиз акъудуниз 
дикъет гана к1анда. В . Путина мадни рик1ел хкана, пере
пись 10 йисан ара аваз тухузва, ада гъвеч1и ва ч1ехи хал- 
кьарин кьадаррикай хабар гузва. И рекьяй гьакъикъат 
дуьзди, керчекди хьана к1андайди, тагькимарна Прези- 
дентди.

Гьукуматдин Кьили Росстатдиз ва Генпрокурату- 
радиз перепись тухудайла, миллетрин лишанралди абур- 
ун Конституциядин ихтиярар ян тагана хуьн, гьар садаз 
вичин миллетдин тайинвал азаддиз кьиле тухудай ихтия
рар гуниз эвер гана.

Вирироссиядин агьалийрин перепись 2021-йисан 
сентябрдиз кьиле фида. Агьалийривай чпин электрондин 
переписдин чар гьар садавай кьилди яз "Госуслуги" 
порталда ац1уриз жеда. Стационардин переписдин учас- 
токра авай суалар гайит1а жеда. Перепись тухузвайбуру 
к1валерал кьил ч1угвадайла, планшетар ишлемишда. 
Абур махсус программайрин ац1айвилелди ва таъмина- 
руналди лишанлу я. Переписдин вахтунда бязи респонд- 
ентри хабар гузва: миллетдикай хабар, анжах абурун 
гафарилай кхьизва, са жуьрединни документар ишлем- 
ишзавач. К1ват1навай шагьадатнамаяр (сведенияр) инса- 
ндин т1вар алачиз гузва. Переписдин нетижаяр ак1 туьк1уь- 
рнава хьи, са тайин респондентдикай информация ара- 
дал хкиз жедач.

Мектебра сифтегьан зенгер яна
1-сентябрь - чи уьлкведин ц1и- 

йи к1елунин йис, чирвилерин югъ яз 
къейдзава. Яргъалди давам хьайи гат- 
ун каникулрилай инихъ мектебри 
мад чпин рак1арар ачухна. Яргъалди 
алакъа ат1анвай аялрин гуьгьуьлар 
мад шад к1убан хъхьана. Сифтегьан 
классриз гьахьиз к1вачин хьанвай 
аялрин камар зиринг, гуьгьуьлар

мадни шад тир.
И лишанлу юкъуз, к1валахдин 

векилвилер хиве аваз Докъузпара 
райондиз Дагъустан Республикадин 
закупкайрин крарай комитетдин 
председатель Жафар Гьажибеков 
атанвай. Ам муниципалитетдин 
Кьил Мегьамед Шамиловахъ галаз 
Усугъчайдин Х. Д. Заманован т1вару-

нихъ галай СОШ-диз мугьман хьана.
Шадвилин мярекатда район- 

дин образованидин Управленидин 
начальник Пирагьмед Рамазанова, 
къенепатан къуллугъдин старший 
лейтенант, N° 14 ОНД ПР-дин дозна
ватель Чубан Абдулакимова иштир- 
акна. v
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Ж. Гьажибекова гьам вичин, 
гьамни РД-дин Кьил Сергей Мелико - 
ван патай муаллимриз ва аялриз 
ц1ийи к1елунин йис алукьун тебрик- 
на, абуруз агалкьунар хьун алхишна. 
Мубаракдин келимаяр гваз М. Шам- 
илов, П. Рамазановни экъеч1на рах- 
ана.

Шадвилин линейкадилай гуь- 
гъуьниз Ж. Гьажибекова мектебдин 
къенепатаз, аялрин бахча "Сол- 
нышкодиз" килигна.

Алай йисуз райондин школай- 
рин партайрихъ 1942 аял ацукь- 
дайвал я, абурукай 243 сифтегьан 
классдиз гьахьзавайбур я . ..

Мектебра сифтегьан зенгери 
ван хъувуна, аялри сирейрихъ чкаяр 
кьун хъувуна.

”Сад тир Россия” партиядин пуд лагьай 
этапдин XXXIII лагьай Конференцида иштиракна

"Докъузпара район" МР-дин 
Кьил Мегьамед Шамилова "Сад тир 
Россия" партиядин Региональный 
отделенидин Секретарь, РД-дин 
Кьил Сергей Меликова кьиле тухвай 
X X X III лагьай Конференцидин 
карда иштиракна.

И мярекатда Федеральный

Собранидин Государственный Дум- 
адин депутатвиле кандидатри, РД- 
дин Халкьдин Собранидин депутат- 
виле кандидатри, делегатри, чкадин 
партийрин отделенийрин патай 
хкянавайбуру иштиракна. Абуру 
"Сад тир Россия" партиядин отделе- 
нидин сечкийрилай вилик квай

программа кьабулна.
Сергей Алимовича къейд аву- 

рвал, Дагъустан виликди тухун 
патал, ам вири лазим ресурсралди 
таъмин я. Республикадин Кьили 
тайинарна, вилик квай вад йисан 
п ерсп екти вада кьилин м есэла 
инсанрин уьмуьрдин ери хкажун, 
гражданрин къулайвал таъминарун 
я. Конференцидал Халкьдин прог
рамма арадал гъанвайдакай лагьана. 
Агьалийрилай къанни ц1уд агъзур- 
далай кьилихъ теклифар ва арзаяр 
атанва.

"Абурук квай, кьилин фикир 
желбзавай месэлаяр яшайишдиз, 
здравоохраненидиз, образованидиз, 
хуьруьн майишатдиз, Ж КХ-дин 
къурулушдиз, жегьилрин сиясатдиз 
талукьбур я. Чи вилик гьялна к1анз- 
авай кьет1ен месэлаяр акъвазнава. 
Абур виридан къуватар саналди 
желб авурла, кьилиз акъудизни 
жеда. Чун умудлу я, дагъустан- 
вийри чи партиядин ва кандидатрин 
тереф хуьда”, - вичин рахунар эхир- 
дал гъана Сергей Алимовича.

Covid-19 чук1ур тавунин рекьяй кьиле фейи 
республикадин Оперштабдин заседанида иштиракна

4-сентябрдиз "Докъузпара 
район" М Р-дин Кьил М егьамед 
Ш ам и лова Д агъустанда авай 
сан и тар н о -эп и д ем и о л о ги яд и н  
гьалар фикирда кьуна, Covid-19 
уьзуьрдин аксина республикадин 
Оперштабдин кьиле фейи заседан- 
ида иштиракна. И мярекатда чи

райондин патай мад ЦРБ-дин кьилин 
врач Шагьлар Бухсаевани иштир- 
акна.

Заседание РД-дин Кьил Сер
гей Меликован регьбервилик кваз 
В КС-дин реж имда кьиле фена. 
Сергей Алимовича суьгьбетна, ц1и- 
йи корон авирусди н  инф екция

чук1ур тавунин месэла респуб- 
ликада ва санлай къачурла, вири 
уьлкведа сифте нубатдинди яз 
амукьзама. Къурбандрин рекъемар 
хкаж хьунин сергьятра аваз уьзуьр
дин хаталувал  агъуз 
аватзава. Гьа ида чи 
республикада кьабул-
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завай ерилу серенжемрин гьакъинд- 
айни лугьузва. Оперштабдин заседа- 
нида райондин Кьили ина авай гьал- 
арикай хабар гана.

Докъузпара районда азарлу 
хьайибурун кьадар 1,9 процент

тешкилзава, яни 14 агъзурни 852 
агьалидикай 2021-йисуз начагъ 
хьайибурун кьадар - 294 кас ава. Рай
ондин агьалияр яшамиш жезвай 
хуьрера рапар ягъун давам жезва. 
Гьелелиг 17 кас амбулаторидин

сагъаруна чкайрал гуьзчивилик ква. 
ЦРБ-да 15 койкадикай ибарат "яру 
зона" тешкилнава. Больницадинди 
тушир ст1алжемдик 8 пациент сагъа- 
рзава. Чи сиягьра вакцинация аву- 
ник 5941 агьали ква. 4458 касди а про
цедура кьиле тухванва (75,04%). 
Агакьнавай вакцинадин кьадар 5250, 
ишлемиш тавунвай вакциадин 819 
единица амукьзава. Образованидин 
тешкилатра 803 работник ава. 331-даз 
рапар янава, техперсонал - 279. Вири 
санлай, 716 касди рапар ягъиз, тунва.

"Гьуьрметлу докъузпаравияр! 
Ц1ийи коронавирусдин инфекция 
чук1унин гьалар муракаб ва лугьуз 
тежедайбур я. Жув ва къваларив 
гвайбур хуьн паталди виридалайни 
мягькем рехъ вакцинация авун я. 
Адалди квевай иммунитет къачуз 
жеда. Гьавиляй за виридаз рапар 
ягъуниз эвер гузва. Сагълам хьухь 
ва гьар сада жув хуьх!" - кхьенва М. 
Шамилова Инстаграмда авай вичин 
хсуси чина.

Дагъустандин ЖКХ-дин объектар зулунни 
хъуьт1уьн вахтуниз гьазурунин рекьяй кьиле 

фейи штабдин заседанида иштиракна

Докъузпара райондин Кьил Мегьамед Шамилова 
и йикъара кьиле фейи республикадин штабдин заседа-

нида иштиракна.
РД-дин ЖКХ-дин объектар хъуьт1уьн сезондиз 

гьазурунин рекьяй кьиле фейи заседание штабдин 
руководитеь, РД-дин Правительстводин Председатель 
Абдулпатагь Гьажиевич Амирханова тухвана. Вичин 
рахунра ада хабар гана, къенин йикъалди кьуьд кечирми- 
шунин шарт1аралди ЖКХ-дин объектар 65 процентдин 
кьадарда аваз таъмин я. Ада къейдна, кьилин месэлаяр 
гьа виликанбур яз амукьзава. Коммунальный къулайви- 
лерай гзаф идараяр буржар кваз амукьзава.

Чи райондани и рекьяй штаб кардик квайди ада 
къейдна. Чим гудай сезондиз 22 котельныйди к1валахда, 
2 трансформаторный подстанцияр кардик ква, ВЛ-10- 
кв-дин цавун линиядин к1валахар тухузва. 1 км. ремонт 
авунва, 6 км. - амукьзава. 6 шалман дегишарнава, 19 
дегиш хъувуна к1анзава. Техобслуживанидай вири 
к1валахар тамамарзава, аварияр тахьун патал гуьзчи 
к1валахарни къайдадик кваз тамамарзава.

РФ-дин Минздравда "ЭпиВакКорона-Н" 
вакцина регистрация авунва

Россиядин гьукуматдин реест- 
рда дарманвилин такьат яз, корона- 
вирусдин аксина "ЭпиВакКорона- 
Н" вакцина гьатнава. Ам "Вектор" 
т1вар алай илимдин центради арадал 
гъанва. Ц1ийи жуьредин вариант яз 
адалди вакцинация авунин кар 
давам жезва. " Вектордин" пешекар-

ри гъавурда турвал, ам пуд пептид- 
дин компонент я. Ана кьве пептид 
саналди к1ват1нава. Пуд лагьай пепт- 
иддин къурулуш муракабди тир, - 
хабар гана илимдин центрди. Ц1ийи 
жуьредин вакцинади ахтармишун- 
рин тамам цикл тухванва. 75 касдин 
кьадарда аваз гуьгьуьллубурун пуд

десте тешкилнавай. Алимри вакц- 
инацидин кьве вариант синагъна. 21 
йикъан ат1ун аваз, кьве сеферда раб 
ягъун, пуд лагьай раб ягъун 60 
йикъалай - ара гат1унна. Пуд лагьай
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гуьзчивал алай дестеди "ЭпиВак- 
Корона-Н" вакцина регистрация 
авунал гъана. Алай йисан июлдиз 
хабар ганвай, Роспотентди "AVRO- 
RA-Соу" вакцинацидизни метягь- 
дин лишан ганва, лагьана.

Рик1ел хкизва, чи вакцинаяр 
лап хатасуз, инсанрин хатасузвал ва 
сагъламвал хуьдайбур я. Абуруз 
къецепатан уьлквейрайни муьштер- 
ияр бул жезва.

Вакцина - коронавирусдикай 
хуьдай виридалайни умудлу къалхан 
я. Гьавиляй рапар ягъуниз эвер гузва!

ЧИ МУХБИР

Минздрав РФ зарегистрировал 
вакцину «ЭпиВакКорона-Н»

АНТИТЕРРОР

Саналди терроризмдиз ва экстремизмдиз акси яз

Терроризм - им са тешкиллу 
дестеди, я тахьайт1а партияди гуж 
илит1уналди вичи теклифзавай мур- 
адар кьилиз акъудиз тун я. Террор- 
иствилин гьерекатри гьамиша вичин 
суй аваз, жемиятдин ва гьукумдин 
гъиляй кар текъвезвай делилар майд- 
андиз акъудиз, инсанрик кич1 кутаз 
к1валахзава.

Р осси яди н  Ф едерац ияди н  
Уголовный кодексдин 205-статьядал 
бинелу яз, террориствилин акт - им 
хъит-кьинар авун, ц1аяр кьаз тун, 
инсанар кич1е ж едай, къурхулу 
гьалда тун я. Инсанрин къурбандар 
авунни, эменнидиз зарар гунни - 
адаз хас, вагьши лишанар яз амукь- 
зава. И къейднавай тахсиркарвилер 
чпин агъурвилиз, ганвай зиянкарви- 
лиз килигна жазаламишни ийизва.

Абур ц1уд-къад йисан вахтаралди 
азадвиликай магьрумзава, уьмуьр- 
лух дустагъра гьатзава. Винидихъ 
къейднавай РФ-дин УК-дин статья- 
дин бинедаллаз, террористический 
акт гьазуриз иштираквал авурди 
уголовный жавабдарвиликай азадза- 
ва, тестикьзава, бес адан тахсиркар- 
вилин сиягьда гзаф лишанар, яни 
тестикь жедай лишанар авач.

Экстремиствилин рехъ кьун - 
им гуж илит1унин къайдада Консти- 
туциядин бинеяр, къурулуш ч1урун, 
Россиядин Федерациядин сергьят- 
рин сихвал, садвал ч1урун паталди 
майдандиз акъудзавай чуьруьк я. 
Аник миллетчивилин, инсанрин 
рангарин, маса диндиз аксивал аву- 
нин терефар акатзава. Абур гьукум- 
атдин органрин, чкадин властрин

истемишунар, абуру кьабулзавай 
къанунар виляй вегьин паталди, 
абуруз чка тагун паталди к1вачин 
хьанвайбур, чпин къаст кьилиз акъу- 
диз гьазур хелветдик квайбур я.

Россиядин Федерациядин УК- 
дин  28 0 -статьяд ал  бинелу яз, 
экстремиствилин кар кьиле тухуз 
чуьруькдик квайбур виш агъзур 
манатдилай пуд виш агъзур манат- 
див агакьна жерме авуник кутазва, я 
тахьайт1а, пуд йисалди адаз кар 
ат1узва, адаз мадни са тайин чкада 
к1валахдал акъваздай ихтияр гузвач. 
Массовый информацида, коммун- 
икациядин сетра, "Интернетдин" 
сетда хабарар, эвер гунар чук1урзав- 
айбур вад йисав агакьна азадвил- 
икай магьрумзава, гуж илит1дай 
к1валахар ийиз тазва, са тайин кардал 
машгъул жедай вахт пуд йисалди 
агалзава.

Къенин йикъан террордин 
лишанар гьукумдин векилрин акс- 
ина кьиле физвач. Абур ислягь, чеб 
хуьдай гьал алачир инсанрин аксина 
кьиле физва. Т еррористри  къе 
психологиядин рекьяй инсанрал 
даввал (давление) илит1зава, са 
жуьрединни тахсиркарвал квачир 
инсанар рекьизва. Чи жергейра ахьт- 
инбур вучиз гьатзава? Вучиз лагьай- 
т1а, жуьреба-жуьре кьисметар авай 
жегьилар Ближний Востокдин дявед- 
ин акьунра иш тиракчияр жезва. 
Абуруз хайи чкайриз хтайла, чи 
уьмуьрдин къурулуш дар жезва,
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руьгьдин азардик начагъ хьанвай- 
буру чпин тахсиркарвилин рехъ, адет 
хьанвай мукьуф давамарзава. Гьави- 
ляй чакай гьар сад чи сагъламвилиз 
хасаратвал тахьун паталди уях ва 
гуьзчияр яз хьана к1анда. Агьалий- 
рин умуми сагъламвал хуьн паталди 
са къенепатан органрин к1валах

т1имил я. Чи гражданвилин позици- 
дилай гзаф к1валахар аслу я. Террор- 
измдин лишанар таблигъа ийизвай 
сетда, эвер гунра гьатмир, абур са 
ч1авузни уьмуьрдин мягькем бине 
авачир къундармаяр ва дуьз рекьяй 
акъатунин ашер къугъунар я.

Гьиссер къизмиш тавун патал-

ди, дуьз рекье хьухь! Сагълам уьмуь
рдин терефдал алай дустарихъ галаз 
алакъада хьухь! Чун санал хьайила, 
чак акакьдай т1ем авач. Терроризм- 
диз кьет1идаказ "Ваъ!" - лагь. Ик1 
хьайила, чун Аллагьдин къуватни 
галаз гъалиб жеда!

ЧИ МУХБИР

АНТИНАРКОМАНИЯ

Россияда наркотикри кьазвай чка

МИР
БЕЗ НАРКОТИКОВ

2020-йисуз экономикадин вири хилериз зиянар 
хьана, ик1 ят1ани наркотикрал алверзавайбуруз тиряк 
квай такьатар хирит1дай еке мумкинвилер ачух хьана. 
Умуми хъиле гьатуни, м ензилар аваз чирвилер 
къачуни, кьенерар алачир тешкилатсуз жегьилрин ва 
ругулрин къазанжийрин куьмекдалди, чпин жибинрал 
к1ук гъана. В ири дуьн ьяда хьиз, Р оссиядан ни  
наркотикрин чарх виликди фена. Эгер гекъигайт1а, 2012- 
йисалай эгеч1на, яни 8 йисан вахтунда адан кьадар 35 
тонни 600 килограмдив барабар хьана. И кьунвай 
психотропный шейэрикай, тахминан 3 тонн, яни 20 
процент Россиядал гьалтзавай. Къвердавай кьадар 
артухаруни наркоманар ажалдик кутазва, абурун 
къенепатан органрин к1валахдин къурулуш ч1урзава, 
рик1 акъвазунал гъизва, асфиксия жезва. Мукьвал- 
мукьвал наркотикрилай аслубур са препаратдилай 
рекьизвач, адан судурар агъадихъ галай жуьрединбур

я. Наркотикри гъизвай ажал
Перестройкадин вахтара Россиядиз психикадин 

жигьетдай таъсирдай препаратар къвез хьана. Абур 
финерикай, хвешхвешдикай, кокаиндикай гьазурзавай. 
Н арком анрин арада ж езвай  къурбандар  
передозировкадилай, СПИД-дин азарлу хьунилай аслу 
жезвай, гьик1 лагьайт1а, наркоманри умуми шприц1ар

ва маса такьатар ишлемишзавай. Ц1ийи агъзур йис синт- 
етикадин, психикадиз таъсирдай препаратдалди лишанлу 
хьана. Абуру, къейд авун лазим я, ишлемишзавайди 
вичин къармахра кьазва, ам аслу жедай гьалдиз гъизва. 
Синтетикадин кьелери туьк1уьр тежедай тахсиркарвиле- 
рал, вичиз муьт1уьгъ авунал гъизва. Статистикади къалур- 
завайвал, кьезил наркотикар ишлемишзавайбурни ругуд 
йисалай артух яшамиш жезвач. ЛСД-ди 3 -4 йис яшамиш 
жедай мумкинвал гузва. Виридалайни хаталувилик геро- 
индин ва кьелен наркоманар акатзава. Юкьван гьисаб- 
далди, абурун уьмуьр са йисалди давам жеда, гьик1 
лагьайт1а, къачузвай кеф фад къуватдай аватдайди я.

Р осси я д а  н ар к оти к р и к  гь и к ь в ан  р ек ьи зв а?

2016-2020-йисарин статистикади къалурзава хьи, 
наркотикрилай аслу хьуни гьар йисуз 70 агъзур касдин 
чанар вахчузва. Ик1 ят1ани психикадиз таъсирдай 
препаратрикай гьар йисуз 90 агъзур касди хийир 
къачузва. Наркотикрин рекьяй кардик квай статистикади 
къалурзава, 250 миллион касди наркотикар ишлемиш- 
зава. Идакай 78 процент кардик квай наркоманар я. 
Наркотикрилай аслу хьанвайбурун уьмуьрдиз ахъай- 
навай яшар 15-19 йис я. 9-14 яшдалди авай школьникри 
(20 процентди), 16-24 яшдалди авайбуру (60 процент), 
25-30-далди ва кьилихъ яшда авайбуру (20 процент) 
дат1ана ва я ара ат1уз наркотикар ишлемишзава. Образов- 
анидин тешкилатра, ял ядай чкайра (дискотекайра, клуб- 
ра) цлара чуьнуьхнавай препаратар жагъизва. Абур 
ишлемишзавай жегьилри чпин жергейриз гъвеч1и яшдин 
дустар ч1угвазва. Малум тирвал, ик1 наркоманрин жерг- 
ейра 6-7 йисан яшда авай аяларни гьатзава. Ида Россия- 
дин гележегдик къалабулух кутазва.

ЧИ МУХБИР

Лезги прозадин бине кутурди
(Ражаб Амирханован яратмишунрин суьрет)

Икьван гагьди лезги прозадин 
бине кутурди шаир Алибег Фатахов 
яз гьисабзавай. Ахпа фикир гайила, 
заз чир хьана, адан " Риза" гьикаядал 
къведалди, ахцегьви хва тир Ражаб 
Амирханова лезги прозада сифте цан 
цайиди. И гьакъикъатдиз шериквал 
яз, зал ц1ийи къейдер расалмиш 
хьана. Абур филологиядин илимрин 
кандидат, Д ГУ -дин проф ессор  
Гьажи Гьуьсейнович Гаш арован

"Лезги эдебиятдин тарих" (Дагъус- 
тандин ктабрин издательство - Маха- 
чкъала - 2011-й) ктабда ганва. Чешне 
к1елдайбурун фикирдиз гъизва: 
"Л езги  ли тературада сиф те яз 
художественный проза башламиш- 
айди Ражаб Амирханов я". Адан 
"Шак1уртдин чар" ("Заря Дагест
ана", 1912 .№10) т1вар алай гьикаятда 
вичиз чирвилер къачуз алахъзавай 
къелечи гададин образдалди арифда-

рди школаяр ахъаюниз, илим чиру- 
низ эвер гузва. Мадни, адан гьакъ- 
индай Жонрид Агьмедова "Хсуси 
корреспондент" макъалада къейдз- 
ава: "1912 - 1914 - йисара Петербургда 
акъатзавай "Дагъустандин экуьн 
ярар" ва "М усурм анрин газет" 
хьтин печатдин органри Дагъустан-
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дин халкьарин яшайишдин залан 
шарт1ариз, абурун культурадиз, дагъ- 
вияр уяхарунин месэлайриз еке 
фикир гузва. Винидихъ т1варар кьур 
газетри з Раж аб А м ирханован  
"Илим", "Чи ажузвал", "Шаирдин 
кьиникь", "Дагъустандин къейдер", 
"Дагъустандихъай экъеч1ай экв", 
"Мусурманри газетрай вуч к1елз- 
ава?" ва маса макъалаяр, "Шак1ур- 
т1дин чар" гьикая акъатнай. Ариф- 
дардин бязи макъалаяр " Рей Алиф" 
лак1аб алазни чапнай.

Ражаб Амирханова публиц- 
истикадин макъалаяр хьиз, гьакъи- 
къатдин краралдини хайи халкьдиз

вичин вафалувал къалурзава. Адахъ 
галаз санал к1валахай Саид Габиева 
къейдзавайвал, адаз урус, азербай- 
жан ва дидед ч1алар тамамдиз чизв- 
ай, ам гьакьван савадлу ва медени 
кас тир.

Р. Амирханова Бакудин рабо
чий район - Балаханада фялейрин 
арада дат1ана савадлувал хкажунин 
к1валах тухуз хьанай. Ада к1венк1вечи 
фикиррал алай рабочийрин куьмек- 
далди тамашаяр къалурдай, к1елу- 
нар, суьгьбетар тешкилдай.

Вичин уьмуьр хайи халкьдин 
рекье эцигай Ражаб А мирханов 
1914-йисуз кечмиш хьана. И перишан

хабарди  рик1 ч1улаварай Саид 
Габиева вичин женгинин дустуни- 
кай ик1 кхьенай: "Ражаб Амирханов 
кечмиш хьуникди дагъвийривай лап 
хъсан ва къайгъудар юлдаш, гьами- 
ша стхайрин рекье чан эцигай хали- 
сан хва къакъатна. Чун лап къана- 
жагълу рухвайрикай сад тир инсан- 
дикай магьрум хьана..."

Гьажи Гашарован "Лезги эдебия- 
тдин тарих" къачуна макъала 

чапдиз гьазурайди 
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ я.

"Госуслугайра" перепись гьик1 
кьиле фидат1а, Росстатди суьгьбетна

Росстатдин руководителдин 
зам ести тель  П авел  С м елова 
В и ри росси яди н  перепи сь гос- 
услугайрин парталда гьик1 кьиле 
фидат1а, суьгьбетна. Адан гафа-

ралди, анкета ац1урдайла, са жуьре- 
динни къалурунар, "подсказкаяр" 
арадал къвезвач. Анкета ац1урзава- 
йда вич гьи миллетдин ва ч1алан 
векил ят1а, ада лагьайвал, ац1урда.

- Конституциядин 26-статьядин 
рейсадвал аваз, а суалдикай хкеч1ай- 
т1ани жезва. Амма зун умудлу я, и 
ихтияррикай т1имилбуру хийир 
къачузва, - лагьана Смелова.

Ада рик1ел хкана, переписдин 
чарче чи уьлкведа гьамиш алугъ 
яшамиш жезвайбуру агъадихъ галай 
суалриз жавабар гуда. Аник квазва: 
гьи мил-летдин векил я, хайи ч1ал, 
урус ч1алал гьик1 рахаз алакьзава, 
маса ч1алар ишлемишиз чизвани?!

30-мартдиз Россиядин Прези
дент Владимир Путина Росстатдиз ва 
Генпрокуратурадиз перепись тухуд - 
айла, гьар  сада ви чи н  м иллет 
тайинардайла, азадвилин къастуна- 
лди миллетдин талукьвал тайина- 
рдай ихтиярар ганвайди къалурна, 
миллетчивилин кьуьруькар акъуд 
тавунин истемишунар вилик эцигна, 
этносдин лишанар векъидаказ кьат1 
авуниз эвер гана.

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Иблисдихъ галаз хьайи суьгьбет
Вагьб ибн Мунаббигьа, Алла- 

гьдин регьимдик хьурай вич, агакьа- 
райвал, са сеферда Мугьаммад Пай- 
гъамбардин, Аллагьдин патай салам 
ва хийир-дуьа хьурай адаз, патав фин 
патал ва ада вугузвай суалриз жава
бар гун патал, Аллагьди иблисдиз 
эмирна. Пайгъамбардин, Аллагьдин 
патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз, патав иблис кьуьзуьдан гуьнг- 
уьна аваз атана ва адан гъиле лаш 
авай. Аллагьдин Расулди, Аллагьдин 
патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз, хабар кьуна:

- Вун вуж я?

Ада жаваб гана:
- Зун иблис я.
Адалай кьулухъ Пайгъамбар- 

ди, Аллагьдин патай салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз, жузуна:

- Вун гьик1 хьана атанва?
- Вуна вугай вири суалриз за 

жавабар гун патал, Аллагьди заз 
эмирна, - лагьана иблисди.

- Я негьнавайди! Зи умматдай 
ваз гьикьван душманар ава? - хабар 
кьуна Пайгъамбарди, Аллагьдин 
патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз.

Ада жаваб гана:

- Ц1увад жуьре инсанар ва 
абурукай сад лагьайди - вун (Мугь
аммад) я;

кьвед лагьайди - адалатлу гьак- 
им (имам);

пуд лагьайди - жумарт, Аллагь- 
диз муьт1уьгъ девлетлуди;

кьуд лагьайди - керчек алвер- 
чи;

вад лагьайди - Аллагьдихъай 
кич1е диндин алим;

ругуд лагьайди - гьакъикъат- 
дин рехъ къалурзавай инанмишди;
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ирид лагьайди - хъуьтуьл рик1 
авай инанмишди;

муьжуьд лагьайди - гьамиша 
туба ийизвай мусурман;

к1уьд лагьайди - гьарамдикай 
яргъа жезвай мусурман;

ц1уд лагьайди - гьамиша даста- 
маз гвай гьалда жез гьалават хьанвай 
инанмишди;

ц1усад лагьайди - Аллагьдин 
рекье гзаф садакьа гузвай инанми- 
шди;

ц1икьвед лагьайди - инанмиш- 
бурухъ галаз хъсан къилихралди 
алакъа авайди;

ц1ипуд лагьайди - маса инсан- 
риз хийир гузвай инанмишди;

ц1укьуд лагьайди - Къуръан 
чирнавайди ва гьамиша ам к1елзав- 
айди;

ц1увад лагьайди - инсанар кса- 
нвай вахтунда йифер уяхдаказ ибад- 
атрал акъудзавайди.

Аллагьдин Расулди, Аллагьд
ин патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз, жузуна:

- Ви дустар бес вужар я?
Иблисди жаваб гана:
- Ц1уд жуьре инсанар, абуру- 

кай сад лагьайди - зулумкар гьаким;
кьвед лагьайди - такабурлу 

девлетлуди;
пуд лагьайди - вафасуз алве-

рчи;

кьуд лагьайди - ички хъвазв-
айди;

вад лагьайди - инсанар рекьиз- 
вай кас;

ругуд лагьайди - зина ийизва-
йди;

ирид лагьайди - етимрин эме- 
нни вичиз кьунвайди;

муьжуьд лагьайди - куп1унихъ 
галаз къайдасуз инсан;

к1уьд лагьайди - закат инкарза- 
вайди;

ц1уд лагьайди - гьар гьи вахту
нда хьайит1ани и дуьньядилай фида- 
йди рик1елай алудна, и дуьньядихъ 
ч1ехи умудар кутазвайди ("Танб- 
игь", 565-чин).

Насигьат
Аллагь Таалади Къуръанда 

лугьузва (мана): "Гьакъикъатда, 
иблис куь ачух душман я, ак1 
хьайила ам душмандай гьисаба" 
("Фат1ир" сура, 6-аят).

Маса аятда лагьанва (мана): 
"Я Адаман хва! Иблисди куь диде- 
буба Женнетдай акъудиз вугай 
жуьреда, адавай куьн рекьелай 
алудиз тамир. Абуруз чпин айиб 
чкаяр къалурун патал, ада абурал 
алай парталар алудна. Гьакъикъ- 
атда, квез акван тийидай чкадай, 
адаз ва адан мукьвабуруз куьн 
аквазва. Гьакъикъатда, Чна шейт1-

анар инанмиш туширбурун куьмек- 
чияр ва лувак хуьзвайбур авуна" 
("аль-А'раф" сура, 27-аят).

Пайгъамбардин, Аллагьдин 
патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз, гьадисда лагьанва: "Шейт1ан 
чи къенепатан алемда гьахьзава ва 
дамаррай авахьзавай иви хьиз, 
адаз чи бедендин гьар са нукьт1- 
адив агакьиз к1анзава ва тапаррин 
хабарралди ва гьиссералди чаз 
таъсириз чалишмиш хьанва" (Абу 
Дауд, " Сунан", 18).

Къуръанда лагьанва (мана): 
"Шейт1андиз акси виридалайни 
хъсан чи яракь - им Аллагьдивай 
далда акун ва Адавай куьмек т1ал- 
абун я" ("аль-Фуссилят" сура, 36- 
аят).

Мана: " Аллагьдихъ галаз ав
ай чи алакъа явашарун патал ва чун 
чахъ галаз кук1урун патал, шейт1- 
анди пиянардай шейэр, къизмиш 
къугъунар ва явавал ишлемиш- 
зава" ("аль-Маида" сура, 91-аят).

Адан чинебан ч1уру къаст- 
ариз яб гана к1андач, Аллагьдин ва 
чи рик1 алай Пайгъамбардин, Алла
гьдин патай салам ва хийир-дуьа 
хьурай адаз, ихтияррал ва къадагъ- 
айрал амал авуна к1анда. Анжах гьа 
ик1 хьайит1а, Аллагьдин куьмекд- 
алди чун кьве дуьньядани бахтлу 
жеда.

Динсузриз гайи жаваб
Са сеферда пуд имансуз кас 

Имам Абу Гьанифадин, Аллагьдин 
регьимдик хьурай вич, патав атана 
ва абурукай гьар сада адав са суал 
вугана. Сад лагьайда хабар кьуна:

- Куьне, мусурманри, къейд- 
зава, гуя, шейт1ан ц1укай халкьнава 
ва ам Жегьеннемда азабрик жеда ва 
Жегьеннем Аллагьди халкьнавай 
виридалайни гужлу ц1ай тирди 
лугьузва. Ц1укай халкьнавайди ц1ун 
азабрик жеда лугьун - им гьик1 жед- 
ай кар я?

Имамди а суалдиз гьасятда 
жаваб ганач ва кьвед лагьай суал 
вугун т1алабна. Кьвед лагьайда лагь- 
ана:

- Зун анжах жуван вилералди 
аквазвайдахъ инанмиш я ва таквазв- 
айдахъ инанмиш туш. Гьавиляй зун 
Аллагьдихъ инанмиш туш, вучиз 
лагьайт1а заз Ам аквазвач.

Адалай кьулухъ Абу Гьаниф- 
ади, Аллагьдин регьимдик хьурай 
вич, пуд лагьайдазни вичин суал

вугун т1алабна. Ада лагьана:
- Куьне къейдзава, гуя, инсан- 

дин вири гьерекатар анжах Аллагь- 
ди арадал гъизва. Амма зун а кард- 
ихъ инанмиш туш ва зи гьерекатар 
вири за жува арадал гъизва.

И гафарилай кьулухъ Имам 
Абу Гьанифа, Аллагьдин регьимдик 
хьурай вич, агъуз хьана, чилелай 
къум къачуна ва пуданни вилериз 
ам гадарна. Абуру гьараяриз башла- 
мишна ва имамдин ахьтин амалдал 
тажуб хьана амай. Имамди абуруз 
вичин амалдин патахъай жаваб гана:

- Куь гьар садан суалдиз им гьа 
лазим жаваб я.

Адавай и кардин жигьетдай 
чеб гъавурда тун т1алабна ва имам
ди а кар вичи вучиз авурди ят1а, 
гъавурда тваз башламишна. Сад 
лагьай динсуздаз гайи жаваб:

- Вуна завай жузуна: " Ц1укай 
халкьнавайди ц1ун азабрик жеда 
лугьун - им гьик1 жедай кар я?". 
Виридаз малум тирвал, инсан накь-

вадикай халькнава, амма ят1ани, ви 
вилериз накьв фенва лугьуз вун аза- 
брик ква.

Кьвед лагьай динсуздаз ада 
лагьана:

- Вуна жув анжах жуван виле- 
ралди аквазвайдахъ инанмиш я лугь
узва. Ви вилериз къум фейила ваз 
т1арвал хьана, гьавиляй вун т1ал ава- 
йдахъ инанмиш я, амма ваз ам аква
звач.

Пуд лагьай динсуздаз ада лагь
ана:

- Вуна лугьузва, гуя ви гьере- 
катар вири, анжах вуна жува арадал 
гъизва. Эгер вуна а кар гьак1 я лугьуз 
къейдзават1а, бес вучиз вуна т1алдиз 
манийвалнач?

Ихьтин жавабрилай кьулухъ, 
имансузривай садалайни Абу Гьан- 
ифадиз, Аллагьдин регьимдик хьур- 
ай вич, разисузвал къалуриз алакь- 
нач.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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Полицейские призывают граждан не 
оформлять кредиты по указаниям 

позвонивших " сотрудников банков "

Уважаемые жители Докузпар- 
инского района!

Предупреждаем Вас о возмо
жных звонках телефонных мошен
ников, которые могут представляться 
сотрудниками банка, службой безо
пасности банка, сотрудниками поли
ции. В случае, если звонившие стали 
интересоваться вашими персональ
ными данными, данными банковских 
карт, суммой средств на счетах или 
утверждать, что на вас якобы кто-то 
пытается оформить кредит, прекра
тите телефонный разговор.

Мы призываем Вас быть бдит
ельными!

Мошенники под любым пред
логом пытаются вынудить граждан
ина назвать конфиденциальные дан
ные (номер карты или банковского 
счета, PIN-код, CVV/CVC-код - трех-

значное число на оборотной стороне 
банковской карты, коды из SMS-сооб
щений) либо перевести денежные 
средства.

Чтобы сохранить при себе свои 
деньги:

- не выполняйте указаний незн
акомых лиц при действиях с банков
ской картой;

- не переводите денежные сред
ства незнакомым лицам ни под каким 
предлогом;

- никому не называйте конфид
енциальны е данные банковской 
карты.

Вадим АЛИЕВ, начальник 
УУП и ПДН МО МВД России 
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