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Р А Й А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Д А

Район вилик тухунин рекьяй проектар 
кьилиз акъудзавай гьал

23-сентябрдиз Докъузпара 
райондин администрациядин 
заседанийрин залда совещание 
кьиле фена. Ам Республика 
Дагъустандин «Зи Дагъустан -  зи 
яд», «Зи Дагъустан -  чи рекьер» ва 
«Зи Дагъустан -  къулай шегьердин 
ара» проектар виликди финин 
месэлайриз талукьди тир.

Совещанидин карда
вахтуналди «Докъузпара район » 
М Р-дин кьилин везифаяр 
тамамарзавай Агъмед Агьмедова, 
райондин депутатрин Собранидин 
председатель Абас Абасова, 
райондин прокурордин заместитель 
Равиль М ежидова, хуьрерин

чкайрин кьилери, райондин 
идарайрин руководителри 
иштиракна.

МКУ «Отдел капатального 
страительства, архитектуры и ЖКХ- 
дин» руководитель Али Карибова 
суьгьбет авурвал, «Зи дагъустан -  
чи рекьер» проект кьилиз акъуднава, 
адан сергьятра аваз «АМ Строй» 
ООО-дин фирмади чкадин 
хийирлувал авай рекьеринни 
куьчедин чил ремонтнава. Ада 
«Ц1ийи Каракуьре» хуьруьн 
рекьерикай ихтилат кудна.

«Зи Дагъустан -  зи яд» 
проектдин сергьятра аваз, 
конкурсдин бинедаллаз умуми

районрин дигидай къанал эцигун 
патал «Беса» ООО-дин компания 
тайинарна. И компанияди вичин 
пулдин такьатрин ва къуватрин 
куьмекдалди къаналдин чилин 
кьац1ар михьнава. Эцигунардайбуру 
къейдзавайвал, анжах т1ебиатдин 
нягьс шарт1аривай тухванвай 
к!валахриз зарар гуз жеда.

«Зи Дагъустан -  къулай 
шегьердин ара» проектдай кьве 
хуьре тухудай к1валахар фикирдик 
ква. Усугъчай хуьруьн Х.Н. 
Э.чирсул гановадин т1варунихъ галай 
куьче къулайдиз ту ькЬьру н ва 
Афганцевых, Ленинан куьче да авай 
парку нин сергьятар къайдадиз гъун, 
подрядчиквал Гьамидов Арсен 
Гьамидовичан хиве ава.

Авадан хуьруьн
месэлайрайни подрядчик
тайинарнава, адахь галаз контракгдал 
къулар ч1угунва. Алай гьафтедилай 
гат1унна квалахар башламишда. 
Кьиле тухузвай, винидихъ 
къейднавай проектар Дагъустандин 
Правителстводин ва Кьилин 
Администрациядин руководство дин 
гуьзчивилик ква.

Рик1ел хкиз к1анзава, 2019- 
йисуз республикадин хсуси
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бюджетдай республикадин агьалияр 
ерилу хъвадай целди таъминарун 
патал 2 миллиард манат чара 
авунвай. 30 объект ц1ийи хъувун 
патал а пулар чкайрин гьукумрив 
агакьарна. 400 километрдилай 
кьилихъ цин къайдайрин объектар 
ц1ийи хъувуна. 50 агьзур агъали 
яшамиш жезвай республикадин 
чкайриз 770 миллион манат чара 
авунвай. И хиляй муниципалитстра 
куьчейрин рекьер ремонт авуниз

фикир ганвай.
«Къулай шегьердин ара» (ам 

федеральный бюджетдин сиягьдик 
ква. -  Ш.Ш.) и проекгдин кьулара аваз 
алай йисан эхирдалди 14 гьаятрин, 
207 жемиятдин территорияр 
туьк1уьрда. И проектар кьиле 
тухунин карда хуьрерин чкайрин 
кьилери чкадин агьалийрихъ галаз 
меслятар авун ва абурун патай 
мурадар кваз кьун важиблу я, - 
лагьана А. Карибова.

Совещанидал кадастрдин 
къиметдиз талукь месэлани гьялна. 
Экономикадин отделдин начальник 
Султанмурад Магьмудова суьгьбет 
авурвал, вири хуьрерин кьилер 
капитальный эцигунрай, хуьруьн 
майишатдин чилерай къвезвай 
кадастрдин къиметрихъ галаз 
дикъетдивди танишарнава. Абурун 
гьакъиндай Росреестр РД-дин сайгда 
гьатнава.

Шагьбала ШАГЬБАЛА ЕВ

А Н Т И Т Е Р Р О Р

АТК-дин заседание
23-сен тябрди з райадм и- 

нистрациядин заседанийрин залда 
терроризмдин аксина кардик квай 
комиссиядин заседание хьана. 
Мярекатда «Докъузпара район» 
М Р-дин К ьилин везиф аяр 
вахтуналди тамамарзавай Агьмед 
А гьм едова, А ТК -дай РД-дин 
экспертны й  ком иссиядин  
ж авабдар  секретарь К амил 
Ландади, райондин депутатрин 
Собранидин председатель Абас 
Абасова, хатасузвиляй райондин 
Кьилин заместитель Къазихан 
М егьединова, рай он ди н
прокурордин заместитель Равиль 
Межидова, Россиядин МВД-дин 
«Ахтынский» МО-дин начальник 
Руслан Хаспулатова, сергьятрин 
къуллугъдин векилди, райондин 
А ТК -дин членри , хуьрерин  
чкай ри н  кьилери, рай он ди н  
и дарайрин  ва теш килатрин  
руководителри иштиракна.

Заседание К ъазихан  
М егьединова ачухна ва кьиле 
тухвана. Мугьманрин гьакъиндай 
таниш вал  гай и далай  кьулухъ 
райондин Кьили «Миграгъ» СГТ- 
дин кьил А гъаш ериф  
Агъакеримоваз гаф гана. Вичин 
рахунра ада терроризмдин аксина 
хуьре тухванвай серенжемрикай 
ихтилатна. П роф илактикадин 
учетда ж егьилар авачирдакай 
хабар гана.

ГО-дай ва ЧС-дай райондин 
тамам ихтиярар ганвай Ренат 
Агъаметов терроризмдин аксина 
хуьзвай объектрин уьмуьрдин

таъминвиликай, объектар ц1аяр 
кьуникай  хуьнин рекьяй  
там ам арн авай  к1валахрикай 
рахана. А да гьак1ни кьет1и 
дуьш уьш ра агьалияр хуьнин 
рекьяй  кьабулна к1анзавай 
серен ж ем рикай  хуьрерин  
кьилерин , и дайрайрин
руководителринрик1ел пьана.

О бразованидин  управле- 
нидин кар алай пешекар Идрис 
И дрисова террори зм ди н  
къурхудикай образованидин  
теш килатар  таъм и нарнавай  
гьаларикай, терроризмдин аксина 
тухванвай тарсарикай ~ сятсрикай, 
адан  аксина акъуднавай 
выставкайрикай суьгьбетна.

Р айондин  культурадин 
отделдин начальник Ветер Бабаева 
ва ж егьи лрин  си ясатдай , 
туризмдай, спортдай отделдин 
начальник А гъаш ериф
Агьаширинова чпин кьу рулу шра

тухванвай  к1валахдин гьахъ- 
гьисабар  авуна. Райондин  
спортдин  отделди, кьилди 
къачу рт1а. терроризмдин аксина 14 
серенжем тешкилна. Райондин 
жегьилрин арада адан таъсирдик 
акатунин хаталу судуррикай 
лагьана.

РД-да АТК-дин ва НАК-дин 
къарарар кьилиз акъудунин карда 
64 ахтарм иш ун хьана. Чи 
му н и ци па л итстда объектар цКкай 
ва террордикай хуьнин рекьяй кьуд 
эци гн авай  къайда ч1урнавай 
дуьш уьш ар авай. К. Л андади 
ж егьилрин  арада гъавурдик 
кутунин к1валах тухун важиблу 
шарт! ти рдакай  лагьана. 
Заседан и ди н  эхирдай Къ. 
Мегьадинова райондин АТК-ди 
кьабулнавай къарар к1елна.

Шагьбала ШАГЪБАЛАЕВ
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Къени краралди лишанлу я
(Очерк)

Алай девирда гьар са лезги 
хуьряй  п ата-къерехда
н ам услувилелди  зегьм ет 
ч1угвазвай, чпин т1варар маса 
м иллетризни  сейли  хьан вай  
рухваяр чахъ т1имил авач. 
Ахьтинбурукай сад Докъузпара 
райондин Усугъчай хуьряй тир 
Гьажиев Сарухан Гьажиевич я.

Куьруь къейд: Гьажиев
Сарухан Гьажиевич 1971-йисан 
28-июлдиз Докъузпара райондин 
Усугъчай хуьре дидедиз хьана. 
Ж егьилди 1988-йисуз
У сугъчайдин ю кьван  школа 
акьалт1арна. 2003-йисуз Сарухан 
Гьажиев Д агъустанди н
Гьукуматдин политехнический 
и нститутдин  эци гун ардай  
факультстдиз гьахьна.

2004-йисуз С .Гьаж иева 
М ахачкалада вичин  хсуси 
эцигунардай  фирма «Сократ» 
арадал гъана. Къенин йикъалди и 
тешкилатди меркезда ва адалай 
къерехра тухузвай эцигунрин ва 
ремонтдин к!валахрин ери рази 
жедайди, инсанрин патай гьуърмет 
авайди я. К ьилди къачурт1а, 
«Сократ» фирмадин коллективди 
РД-дин милли сиясатдин  ва 
къец еп атан  алакъайрин
Министерстводин «Соколенок» 
ти пограф ияда рем онтдин  
к1валахар кьиле тухвана. Къейд 
авун лазим  я хьи, а чка ц1ун 
лепейрик акатна, канвай. Къе ам 
м еш реблу дуьндиз хканва ва 
кардик ква. Т1вар кьунвай 
фирмади республикадин мектебар 
дат1ана ремонтзава, эцигунрин 
к1валахар кьиле тухузва. «Сократ» 
фирмадин коллективди УФСИН- 
дин яш айиш дин  к1валерин 
дараматда ремонтдин к1валахар 
кьиле тухузва.
« С п е ц г а з с т р о й с е р в и с » ,  
«Росстат» , «Россгидро»
тешкилатра к1валахна, ГЭС-рал 
рем онтди н  к1валахар кьиле 
тухвана. Алай вахтунда «Сократ»

А к
ф ирм адин коллективди
республи кадин  М ЧС -дин 
пожарный частара ремонтдин ва 
эцигунрин к1валахар тамамарзава.

С арухан Гьаж иевич 
Гьажиеван карханадал «Сократ» 
т1вар хьунихъни ажайиб тарих ава. 
А дан  ч1ехи стха, усугъчай ви  
С ократ Гьажиев А ф гъандин 
дяведин иштиракчи, «Яру гъед» 
ордендин сагьиб, вахтсуз телеф 
хьай и  къ агьри м ан  я. А дан 
т1варунихъ Докъузпара райондин 
центр, Усугъчай хуьре куьче янава, 
Усугъчайдин СО Ш -дин пионеррин 
тешкилат Сократан т1варунихъ 
тала.

С арухан Гьаж иева хайи 
ериярни рик1елай алудзавач. Ада 
гьар йисуз вичин стха, 
«аф гъанви» С ократ Гьажиев 
рик1ел хуьзвай спортдин турнирар: 
азаддиз кьурш ахар кьунай, 
волейболдай , ф утболдай  — 
кьи блеп атан  Д агъустанди н  
пагьливанрин иштиракчивш1 авай 
спортдин мярекатар тешкилзава. 
Сарухан Гьажиевич Гьажиева 
хайи райондин спорт вилик тухун 
паталди, жегьилар спортдал желб 
авун паталди къени к1валахар, 
мергьяматлу крар ийизва. Адан 
къаюмвилик кваз Кьиблепатан 
Д агъустанди н  хуьрерай  тир 
п агьли ван ри  Россиядин ,

Е вропадин чем пионатра 
иштиракзава.

2 0 1 8 -йисуз Ц1ийи
Каракуьредин спортдин Дворецда 
С арухана азаддиз кьурш ахар 
кьунай  Д агъустандин
пагьливанрин иштиракчивал авай 
ч ем п ион ат кьиле тухвана. 
А къаж унра Д ербент,
Дагъустандин Огни шегьеррин, 
вири лезги районрин ва къунши 
районрин150  сп ортсм ен ди  
иштиракна Акъажунрин спонсор 
Сарухан Гьажиева вичин патай 
ж егьил  пагьливанриз: 1-чка 
кьурбуруз -  3000 манат, 2-чкадал 
хьайибуруз - 2000 манат, 3-чка 
кьурбуруз -  са агъзур манатдин 
кьадарда аваз ругьлам иш дай  
пулдин пиш кеш ар гана. 
Чемпионатдин иштиракчийриз 
пулсуз т1уьнарни тешкилна.

Къени ва жумарт ватанэгьли, 
м ергьям атлу  кас С арухан 
Гьаж иева кьилиз акъудзавай  
крарин сиягь гегьеншди я. Ада 
вичин диде, буба, стха фаракъат 
тир Усугъчайдин сур ар а нягьс 
гьавадин шарт1арикай далда кьадай 
къав эцигна, иниз м ихьивал 
къачуз жедай, хъвадай яд гъана. 
«Межидубада» авайкьведлагьай 
сураранни адаз навес эцигиз ва 
аниз хъвадай яд гъиз к1анзава. 
Х айи хуьруьн агьали йри н  
яшайишдин шарт1ар къулай авун 
патал Саруханахъ вичин проектар 
ава. Къуй абур кьилиз акъатдайбур 
хьурай!

Аллагьди пай кутурай 
ви къени крарик,

Къарагъзавай инсан я 
вун галаз Ярарихъ.

Гьар са карда мягькем  
хьурай ви гьевес, илгьам

Рик1ин ш адвал галаз 
хьурай, уьмуьрни -  сагълам.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Мискискарин хуьруьн агьалийрихъ галаз сход

24-сентябрдиз Мискискар 
хуьре чкадин агьалийрихъ галаз сход 
хьана. Адан карда хатасузвиляй 
райондин кьилин заместитель 
Къазихан М егьединова,
«М искискар» хуьруьн Кьил 
Рузмедин Къанберова, Кьиблепатан 
территориальный округдин РД-да 
кардик квай Муфтиятдин полпред 
Агьмед Гьарунова. чи райондин 
экономикадин отделдин начальник 
Султанмурад Магьмудова, «Отдел 
капатального страительства, 
архитектуры и ЖКХ» МКУ-дин 
руководитель Али Карибова, 
жегьилрин сиясатдай, туризмдай, 
спортдай отделдин начальник 
Агъашериф Агъаширинова, 
«Самурское» умуми райондин 
управленидин МТК-дин начальник

Къанбер Агьмедова, чи райондин 
культурадин управленидин 
начальник Беглер Бабаева райондин 
имам Валиюллах Баласиева ва 
Мискискарин имам Али Уружева 
иштиракна.

Сходдал полициядин тамам 
ихтиярар ганвай участковый Ширин 
Саидова агьалийрин вилик вичи 
къуллугъзавай участокда тухванвай 
йвалахдин гьакъиндай гьахъ-гьисаб 
авуна. Ада къейдна, Мискискарин 
хуьре 4 тахсиркарвилин делилдиз чка 
ганвай. Россиядин М ВД-дин 
«Ахтынский» М О-дин учетда 
жуьреба-жуьре дережайрай 56 
агьали ава. Абурукай 15 кас 
виликдай жазайрик кваз хьайибур я, 
психикадин рекьяй начагъбур - 8, 
КоАП-1кас, ч1ун гадай пиянискаяр -

11 кас, к1валин-йикъан кек1ер - 9, яш 
тамам тахьанвайбур -  8 кас 
Участковыйди къейдна, гьайиф хьи, 
гзаф дуынуынра чкадин агьалийри 
чи работникрихъ галаз авсият 
хуьзвач, гьатта шагьидвиликайни 
кьил хкудзава.

Ш. Саидова хуьруьн 
агьалийриз тахсиркарвилерин 
аксина гражданвилин позиция 
хуьниз, тахсиркарвилерин рехъ 
ат1униз эвер гана.

«Оружие -  выкуп» 
месэладайни ада агьалияр 
хабардарна. Ш. Саидова 2020-йисуз 
полициядин уполномоченный 
участковыйрин вилик акъвазнавай 
мурадрикайни суьгьбетна.

«Ахтынский» М О-дин 
начальник Руслан Хаспулатова 
наркоманиядин т1ал алай 
месэладикай суьгьбетна.
Пиянискавални мягькем
жезвайдакай. жергеяр ц1ийибурув 
ахц1узвайдакай лагьана.

Агьмед Гьарунова чи 
уьлкведиз терроризмдин, 
экстремизмдин таъсир чк1извай 
рекьерикай ва себебрикай 
суьгьбетна.

Алай девирдин месэлайриз 
талукь жуьреба-жуьре терефрай Р. 
Къанберова, С. Магьмудова, А. 
Агъаширинова, Н. Аскерова, Къ. 
Агьмедова чпин фикирар лагьана.

Сходдин к1валах итижлу яз 
кьиле фена.

Пигьиржалви Эмиралидин 
уьмуьр ва яратмишунар

Дуьньядин эдебиятдин 
тарихда 19 лагьай асирди кьет1ен чка 
кьазва. И девирди вири инсаниятдин 
руьгьдин хазинадиз А.С.Пушкин, 
Ж.Байрон, Г.Гейне, Л.Н.Толстой, 
В.Гюго, О.Бальзак хьтин ва гьак1ни 
ц1удралди маса гафун устадар 
пишкешна.

XIX лагьай асир лезги 
медениятдин тарихдани бегьерлу 
девир хьиз лишанлу я. Машгьур 
шаирар ва алимар хьайи Ярагъ

М егьамед-Эфендидин, Етим 
Эминан, Ахцегь Мирза Алидин, 
Мирзе Жабраилан, Мирзе Кериман, 
Т1егьиржалви Эмиралидин, 
Эмираслан Гъанидин ва ц1удралди 
маса шаиррин уьмуьр ва 
яратмишу нар а девирдихъ галаз 
алакъалу я. Винидихъ т1варар кьур 
шаиррикай Эмираслан Гъанидикай 
ва Т1агьиржалви Эмиралидикай 
к1елдайбуруз са акьванни малуматар 
авач. Гьавиляй чаз и чи куьруь

макъалада абурукай садакай, 
П игьирж алви Эмиралидин 
уьмуьрдин ва яратмишунрин 
рекьикай са т1имил малуматар гуз 
к1анзава. Адакай сифте яз, чи 
халкьдин ч1ехи просветитель 
Алкьвадар Гьасана вичин машгьур 
«Асари Дагъустан» ктабда малумат 
гана. Ина Мирзе Гьасана Эмирали
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ч1ехи чирвилер авай алим хьиз 
къалурнава ва адан уьмуьрдикай 
куьруь малумат ганва.

Алкьвадар Гьасаналай 
кьулухъ басмада Т1. Эмиралидикай 
Бакудин Низамидин т1варунихъ 
гадай илимдинни ахтармишунрин 
институтдин къуллугъчи,
литературовед М. Ярагьмедова 
малуматар тана. Ада шаирдин 
эсерар Ихрек Рижебан шииррихъ 
галаз санал 1980-йисуз Бакудин 
«Генжлик»чапханадакьилдин кгаб 
яз акъудна. Чна и макъалада 
Н игьирж алви Эмиралидин 
уьмуьрдикай малумат гудайла, 
винидихъ т1вар кьунвай ктабда 
Мавлуд Ярагьмедова ганвай сифте 
гафуникай ва гьак1ни Мирзе 
Гьасанан «Асари Дагъустанда» 
ганвай малуматрикай хийир 
къачунва.

Т1игьиржалви Эмирали 
тахминан 1790-йисуз гилан 
Азербайжан Республикадин Кц1ар 
райондин Т1игьиржал лугьудай 
хуьре дидедиз хьана. Ада сифте хайи 
хуьруьн маллаханада к1елна. 
Жегьилвилин яшарив агакьайла, ам 
к1елунар давамарун паталди Вини 
Ярагъдал фена. А ч1авуз вири 
Кавказдин мусурманрин арада 
Мегьамед Ярагъидин медреса гзаф 
машгьур тир. Иниз к1елиз лап 
яргъарайни сухтаяр къведай. 
Мегьамед эфенди дерни чирвилер 
авай алим ва гьак1ни бажарагълу 
шайр тир. Адан гъилик к1елиз эгеч1ай 
Эмиралиди са т1имил ч1авалай гьам 
вичин муаллимдин, гьамни к1елзавай 
юлдашрин арада дерни гьуьрмет 
къазанмишна. А ч1авуз адахъ галаз 
санал к1елай юлдашар, гуьгъуьнай 
тарихдин чинра гелер тур шейх 
Шамил, Къазимегьамед, Гьамзат, 
Алкьвадар Абдулла ва масабур тир.

К1елна куьтягьайдалай кьулухъ 
Эмирали Т1егьиржалдал хъфенач. 
Ам Вини Ярагъдал акъвазна, Ярагъ 
Мегьамед эфендидин стхадин руш 
Муъминатал эвленмиш хьана. 1830- 
йисуз Шейх Шамилни Гимриви 
Къазимегьамед Хунзахдин 
варлуйриз акси экъеч1на лугьуз 
урус пачагьдин гьукуматди абурун 
ярар-дустар, мукьва-кьилияр 
дустагъун патал эмир гана. Абурун

медресадин юлдаш хьайи 
Эмиралинни ватандивай
къакъатуниз мажбур хьанай. 
М егьамед эфенди рагьметдиз 
фейидалай кьулухъ Эмирали 
Куьредиз хтана, Кьасумхуьрел 
медреса ахъайна, сухтайриз таре гуз 
эгеч1на. Ам фад-фад вичин 
къавумрикай тир, гьакйш к1еви дуст 
тир Алкьвадар Абдулла эфендидихъ 
галаз (Алкьвадар Абдулла чи 
халкьдин ч1ехи арифдар Алкьвадар 
Гьасанан буба я) Къубадин Амсар 
лугьудай хуьруьз физ, ана а 
девирдин ч1ехи алим ва шайр 
Абаскъулиагъа Бакихановахъ галаз 
гуьруьшмиш жедай. А. Бакиханова 
а ч1авуз Къубада “Гуьлуьстан” т1вар 
алай эдебиятдин к1ват1ал 
теш килнавай. Эмиралиди а 
к1ват1алдин межлисра иштиракдай.

1846-йисуз Эмирали вичин 
хизанар Вини Ярагъдал туна, 
Алкьвадар Абдулладихъ ва А. 
Бакихановахъ галаз М еккедиз 
зияратдиз рекье гьатна. Анжах адаз 
анай хтун кьисмет хьанач. Гьа йисан 
эхирда ам Арабистандин къумлух 
чуьллера кьена. Чаз, Эмиралиди гьи 
шиир гьи йисуз кхьенват1а 
тайинардай мумкинвал авач. 
Гьавиляй адан яратмишунрин 
девирар тайинарун четин я. Чи 
фикирдалди Эмиралидин эсерар 
кьве периоддиз пайииз жеда. 1 
лагьай паюник жегьил ч1аварилай 
эгеч1на 1830-йисалди, яни ам Ярагъ 
М егьамед эфендидихъ галаз 
Аваристандиз акъатдалди, кхьей 
шиирар акатзава. Т1игьиржалви 
Эмиралиди вичин яратмишунрин 
сад лагьай периодда кхьей шиирар, 
чи фикирдалди, абур адан 
муьгьуьббатдин лирикадин шиирар 
ва гьак1ни дуьньядин, т1ебиатдин 
гуьзелвилерикай, хайи ватандал 
кьарувиликай кхьенвай шиирар я. 
Абур-мисал яз, «Арада», «Хьана», 
«Тушни?» «Минет я», «Хъсан я», 
«Кавказ» ва маса шиирар къалуриз 
жеда. И шииррайчаз хайи ватан, хайи 
эл рик1ивай Мани, уьмуьр 
маналудаказ кьиле тухуз алахьзавай, 
«ярдихъ галаз гать хъел жез, гагьни 
дуст хъижедай», «ашкъидин ц1а 
парвана хьиз кузвай», ярдин рекье 
чанни таз гьазур тир са инсандин

образ аквазва. И эсерра 
дуьньядикай, фелекдикай, 
деврандикай шикаятдин фикирар, 
перишанвал, сефилвал хае тир 
гьисер ава. И шиирра дерни 
философиядин фикирар, шаирди 
уьмуьрдикай хкудай нетижаяр 
гьатзава. Агъадихъ чна гузвай 
шиирдин бендерай квез шаирди 
вичин яратмишунрин кьвед лагьай 
паюна гьихьтин гьиссер ч1угвазват1а, 
ада гьихьтин фикирар ийизвайт1а, 
гьак1ни адан гьал-агьвал аквада:

Акъатайт1а, эгер вун чи 
патарихь

Зулум кьадардилай на 
алатнава,лагь.

Шадвал несиб тахьай чи 
сефилрик1ер

Ргазвай чуква хьиз, 
алахьнава, лап».

Сада хабар кьурт1а, и патан 
гьалар,

Вуна авайвал, лагь, адаз гьар 
сакар.

И гьахъсуз девирдин  
хажалатдин пар

Виридан къуьнерал аватнава, 
лагь...

Шаирди, «гьахъсуз девирдин 
хажалатдин пар къуьнерал 
аватнавай» хайи эл рик1елай алуднач. 
И ц1арари къенин йикъан лезги 
миллетдин кьисметдикайни 
веревирдар гузвай хьиз жезва:

Санал к1ан я даима заз вахъ
галаз,

Билбил женни цуькведикай 
гьичяргъаз?!

Зун Эмир я, жуван хайи эл 
такваз,

Гьижрандин I ila зи рик1 кана, 
ватан зи.

Т1игьиржалви Эмиралидиз 
вичин хайи ватан, хайи махлукь к1ан 
хьайи тегьер, лезги халкьдизни вичин 
и шайр хва азиз ва багьа я.

АзизМИРЗЕБЕГОВ, 
филологиядин илимринкандидат
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С П О Р Т

Дуьньядин чемпионвилин дережа кьуц 
лагьай сеферда къазанмишна

2 016-й и сан  азаддиз кьурш ахар кьунай 
Олимпиададин чемпион Абдулрашид Садулаева 97 
килограммдин агъурвал авайбурун арада и мукьвара 
Къазахстандин Нур-Султан шегьерда кьиле фейи 
дуьньядин  чем пионатда кьуд лагьай  сеф ерда 
гъалибвал къазанмишна.

Финалда ам Азербайжандин пагьливандихъ 
галаз гужарик экеч1на. Къейд авун лазим я хьи,
А бдулраш идан ватанэгьли  Ш арип Ш арипова 
азербайжандин хкягъай командадин жергейра аваз, 
шптиракзавай. Абурун акъажунар 4:0 гьисабдалди 
Садулаеван хийирдиз кутягь хьана.

Россиядин хкягъай командадин пагьливанри, вири санлай, Къазахстанда вад къизилдин 
медалар чпин к1ват1алгандиз (копилкадиз) гъана. ЧИ МУХБИР

МШШСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" ( ГКУ РД "Ц ЗН в МО "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН")

368750 с.Усухчай Тел. 2-23-68,2-23-25 факс: 2-23-68

"24"_сентябрь_2019г. czn-dokiizr/inail. ш

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ

Специальная оценка условий труда (СОУТ) - 
комплекс мер, направленных на анализ условий труда в 
конкретной организации и выявление нарушений 
действующих норм законодательства. СОУТ проводят 
аккредитованные Рострудом организации, список 
которых представлен на официальном сайте Роструда.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 
N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О специальной оценке 
условий труда" СОУТ проводится не реже одного раза 
в пять лет, а в случаях изменений в производственном 
процессе, использования новых технологии или 
материалов, возникновения новых трудовых зон СОУТ 
проводится внепланово. Также СОУТ должна быть 
проведена раньше, если возникла аварийная ситуация, 
у сотрудников были диагностированы 
профессиональные заболевания или же поступила

просьба от работников о проведении внеплановой 
спецоценки условии труда.

С 2019 г. СОУТ обязательна для всех организаций, 
в том числе для малых и микропредприятий. Если на 
момент проверки Рострудом в организации не будет 
проведена спецоценка, то на должностное лицо и 
организацию налагается штраф согласно ч. 2 ст. 5.27.1 
КоАП РФ. Для должностного лица он составит от 5000 
до 10 000 руб., для организации от 60 000 до 80 000 руб. 
Для ИП штраф за отсутствие СОУТ может быть от 5000 
до 10000 руб.

Также с 2019 г. отсутствует возможность 
осуществлять СОУТ поэтапно. Ранее это позволялось 
организациям, где были выявлены вредные и опасные 
для здоровья и жизни факторы.

Р. К  ШИХМУРАДОВ
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СССР арадал атунин тарихдай...
Россиядин империяда 

граждан дяве куьтягь хьайила, 
вилик -кьилик квай партияди 
коммуниствилин идеяйриз 
кьет1ен фикир гузвай. 
Уьлкведин эюномикада зурба 
харап1алухвилер хьанвай, 
гьукуматдин идарайри, 
карханайри к1валахзамачир, 
чилер лежберриз
пайнавайт1ани, хуьруьн 
майишат къекъерай
акъатнавай, транспортдин 
коммуникацияр, алакъа 
къайдадик кумачир. Вири 
гъавурда авай, Россиядин 
империя алакъаламишзавайди 
ракьун рекьер ва телеграф тир. И 
инфраструктураяр кардик тахьуни 
гьукумат чк1идай гьалдиз гъанвай. 
Грузияда, Азербайджанда, 
Арменияда, Украинада,
Белоруссияда гьукумдин кьиле 
Ленин, Троцкий хьтин большевикар 
акъвазнавай. Кьилин гьукуматдиз 
чкайрал алайбур гуьзчивиликхуьдай 
такьат амачир. Винидихь къейднавай 
республикайри Германиядихъ, 
Полынадихь, Туьркиядихъ ва маса 
Европадин уьлквейрихъ галаз 
дипломатвилин алакъаяр
кут1унзавай. М осквади и курс 
регьимлувилелди кьабулзавайт1ани, и 
республикайрихъ гележегда махсус 
къенепатан ва къецепатан сиясат 
арадал атунин къурхулувал авай. 
Лениназни Сталиназ игьалдац1ийи 
Россия чук1унин вахтунин лишанар 
акуна. Ленина республикайриз 
азадвилин терефар ачухарзавайт1а, 
Сталина кьилин мягькем гьукумат 
арадал гъун важиблу яз гьисабзавай. 
И.В. Сталина, кьилинди низамлувал, 
гьукумдин к1валахар гьялдайла, 
векъивал сифте чкадал эцигнавай.
1919- йисуз советрин 
республикайрин военно
политический союз тешкилнай. Адан 
жергейра Россия, Украина, Латвия, 
Литва, Белоруссия авай. И 
к!ват1алдин макьсад дуьньядин

империализмдин аксина женг тухун 
тир. Абурун садвили гьеле Лацу 
армиядин ва интервенциядин винел 
гъалибвал къазанмишнавай. Абур 
винидихь къейднавай РСФСР-дихъ 
галаз икьраррин алакъайра авай.
1920- 1921- йисара Россияди ва
Азербайжанди дявединни
экономикадин алакъаяр кут1унна. 
Россиядин, Украинадин, Грузиядин 
союздин икьрар мягькем хьана. 
РСФСР-дин ВЦИК-диз Украинадин, 
Белоруссиядин Кавказдин
республикайрин векилар кьабулна.
1921- йисуз Госплан арадал гъана. 
Ахпа Россиядин Федерациядин 
сергьятрин ва экономикадин 
сергьятра аваз автономияр арадал 
атана. Сталина «автономизациядин» 
план арадал гъана. Адан суьрет 
советрин республикаяр РСФСР-дин 
къурулушдик кутун тир. Сталинан 
тереф В. М олотова, Г. 
Орджоникидзеди, В. Чичерина ва 
масабуру хвена. Гзаф гьуьжетар 
алай месэлаяр авай. Ик1ят1ани, 1922- 
йисан 30-декабрдиз СССР теппсилна 
Советрин Сад лагьайсъезддал СССР 
ва Союзный Договор (икьрар) 
арадал гъунин рекьяй Декларация 
кьабулна. Республикаяр Союзда 
санал хьуни граждан дяведи арадал 
гъайи судурар арадай акъудуниз, 
экономика вилик тухуниз.

медениятдин алакъаяр
тешкилуниз куьмек гана. XX 
лагьайасирдин 20-30-йисара вири 
республикайра мектебар 
эцигзава, театрар ачухзава, 
информациядин такьатар вилик 
тухузва, эдебият арадал гъизва. 
Алимри кхьинар чирзава, 
алфавитар туьк1уьрзава. 
М едицинадин къурулуш 
мягькемарзава ва виликди 
тухузва. Эгер 1917- йисуз вири 
Кеферпатан Кавказда 32 врач 
авайт1а, 1939-йисуз абурун кьадар 
355 пешекардив агакьна. 
Коммунистрин партиядин 
теклифдалди СССР тешкилайла, 
виликан Россиядин империядин 
185 миллет ва халкь сад ийиз ва 
сад хьтин руьгьдин идейралди 
тупламишиз алакьна. Миллетрин 
садвили, дуствили, арада къижвал 
тахьуни советрин халкь лап четин 
имтигьанрай акъудна,
Виридуьньядиз къурху гузвай 
фашистрин, миллетбазрин винел 
гъалибвал къазанмишдай 
мумкинвал гана. СССР-динтарих 
Урусатдин тарихдай акъудиз 
тежедай пай я.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Малумат
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