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Дагъустандин Роспотребнадзордин
Управленидин руководитель Докъузпара районда
12-августдиз Д агъустандин
Роспотребнадзордин Управленидин
руководитель Николай Павлов къуллугъдин везифаяр хиве аваз Докъуз
пара райондиз атанвай.
Ам Р еспубликадин К ьилин
санитарный врач Ахцегь районда
кардик квай РД -дин Роспотребнадзордин Управленидин терри 
ториальный отделдин руководитель
Арсен Касимова рекье туна. Сифте
н у б атд а Н. П авл о в ч и м униципалитетдин Кьил Мегьамед Шамиловахъ галаз адан рабочий кобинетда
гуьруьшмиш хьана. Ана райондин
Кьилин заместитель Ренат Агъаметова ва ЦРБ-дин кьилин духтур Шагьлар Бухсаева иштиракна.
Гуьруьш миш хьуна коронавирусдин инфекция чук1униз акси
месэладиз ва вакцинация кьиле физвай гьалариз къимет гана. Регионда
авай гьалар фикирда кьуна Н. Павл
ова къейдна, эцигзавай векъи къайдайриз килиг тавуна, ч1ехи пай агьалийри шадвилин ва тазиятдин мярекатда иштиракун давамарзава. Эпидемиологиядин гьалар пис вахтунда,
а жуьредин серенжемар къурмишун
Роспотребнадзорди къадагъа авунва. Н. Павлован гафаралди, "Спут
ник V" вакцинади вичин хатасузвал

къалурнава. Адан ери къецепатан
уьлквейринни регьимлу яз кьабулзава.
Н. Павлова райондин Кьилин
виликни са везифа эцигна. Ам образованидин ва медицинадин хиле
к1валахзавайбуру августдин эхирдалди вакцинация авуна куьтягьун я.
Гьик1 лагьайт1а, а д ер еж ай р и н
инсанар гьамиша инсанрихъ галаз
сих алакъада ава. Роспотребнад
зордин руководителди къейдна,
Докъузпара район гьеле хъсанбурун
жергейра ава. Ина инсанар корона-

вирусдин инфекцидикай хуьзвайвилин лишанар ва серенжемар кьиле тухузвайди якъин я.
М . Ш ам и л ова къ ай гъ у й р а
гь а ту н а й Р о с п о т р е б н а д зо р д и н
руководителдиз сагърай лагьана.
Н. Павлова ЦРБ-дални кьил
ч1угуна. И на ам "Яру зулуниз"
гьахьна, начагъбурухъ галаз рахана.
Адаз сагъарунин карда къайдадик
к в ай м ед и ц и н а д и н т а д а р а к а р ,
аппаратар къалурна, ана авай эпидемидин гьаларикай хабар гана.

"Зи Дагъустан - зи рекьер"
республикадин проектдин кьулара аваз
Докъузпара районда приоритетдин проект тир "Зи Дагъустан зи рекьер" кьилиз акъудунин кьулара
аваз Къалажух, М играгъ, Кьилер,

М и с к и ск ар , Ц1ийи К ар ак у ьр е,
Авадан хуьрерин куьчейра чиргъ,
хирхем тунин к1валахар эгеч1нава.
Рекьер ремонт авуниз ва абур

къулайдиз туьк1уьруниз 5 миллионни 386 агъзурни 845 манат
серфдайвал я. Пулдин такьатар республикадин бюджет''

э р е н л а р д и н се с
дай агакьдайвал я, 158 агъзур манат
муниципальный райондин бюджетдай ахъайнава. Аукцион малумарайдалай гуьгъуьниз контракт 5 миллионни 117 агъзурни 502 манатдин
кут1уннава. Нетижада ида 269 агъзу
рни 343 манат мадара ийидай мумкинвал гана. И рекъемдин куьмекдалди Авадан хуьруьн Ф. Энгельсан
т1варунихъ галай куьчедин са пай
ремонт авун фикирдиз къачунва.
Къулайдиз туьк1уьрзавай территорийрик Ц1ийи Каракуьреда - 7 куьче
(9510 кв. метр); Миграгъа - 4 куьче (
7485 кв. метр); Мискиска - 1 куьче (
4200 кв. метр); Кьилерал - 6 куьче (
7735 кв. метр); Къалажухдал - 5 куьче
(6205 кв. метр) майданар акатзава.
К уьчейра х и рхем тунилай
гъ ей р и , т у р б а я р к в ай ч к а й р и к
ц1ийибур кухтада. И къаматда аваз,
тарихдиз хъфизвай йисуз 6 агьалияр
яш ам и ш ж е зв а й п у н к та р а , а
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хуьрерин чкайра 23 куьче рекьерин
полотно арадал гъун патал хирхем
чук1урна къатунал гъида.
К1валахар "Хунзахское СЭУ"
ООО-дин подряддин тешкилатдихъ

галаз тамамарзава. Гъиле кьунвай
к1валахар алай йисан августдин эхирдалди куьтягьун пландик ква.
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

"Зи Дагъустан - къулай шегьердин ара"
проектдай паркунин зул

Къалажух хуьре кардик квай,
республикадин "Зи Дагъустан - къу
лай шегьердин ара" проектдин к1валахар акьалт1арунал гъизва. Алай
йисуз аукцион м алум арайдалай
гуьгъуьниз "Норматорг" ООО-дин

подрядный тешкилатди тендер къазанмишна.
И кьрарда къалурнавайвал,
ж ем иятдин объектдин к1валахар
тамамаруниз 1 миллионни 799 агъз
урни 822 манат пул ахъайнавай.

П аркунин зулуни (зонади) 1500
к вад р атд и н м етр д и н м ай д ан ар
кьазва.
Рик1ел хкиз к1анзава, 2020йисуз "К ъулай ш егьерд и н ара"
проектдик кваз Каракуьре ва Мискискар хуьрера кьве объект - паркарин зонаяр ишлемишиз вахганай.
" К ъулай ш егь ер д и н ара"
проектрин макьсад - хуьрерин чкайра хатасуз, къулайдиз тешкил-навай,
т1ебиат хуьнихъ галаз алакъалу
кимин чкаяр арадал гъун я.
Къалажух хуьруьн паркунин
сергьятра яхдиз къекъведай тротуарар, экуь ийидай шемер, куьсрияр,
у р н ая р э ц и гн ав а. К ъац ул ухн и
арадал гъидайвал я. Муниципаль
ный программаяр кьилиз акъудун
патал федеральный ва республикадин бюджетрихъ галаз икьрарар
кут1унзава. Амма абур кьилиз акъудун паталди чкадин муниципалитетдин бюджетдайни пулдин такьатар
кьазва.
ЧИ МУХБИР

Ц1ийи К аракуьредин агьалийрин
вилик гьахъ - гьисаб авуна
10-августдиз Ц1ийи Каракуьре
хуьре Россиядин МВД-дин "Ахтынский" М О-дин полициядин тамам
ихтиярар авай участковый Велибег
Перинова 2021-йисуз кьиле тухванвай к1валахдин гьахъ-гьисаб авуна.
Мярекатда вахтуналди Ахцегьрин полициядин начальникдин
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в е зи ф а я р т а м а м а р за в а й А нвар
Агьме-дагъаева, УУП ва ПДН-дин
начальник Вадим Алиева, райондин
имам В елию ллагь Баласиева ва
хуьрерин чкайрин администрацийрин векилри иштиракна.
Хуьруьн агьалийрихъ элкъвена В. Перинова вичин к1валахдин

нетижайрикай къейдна, чи отделдин
серенжемрин учетда Ц1ийи Каракуьре хуьряй 21 агьали ава. 3 к1валейикъа къал твазвайбур, 4 руьгьдин
азардик начагъбур, 4 ичкидин азардик дат1ана начагъбур, 6
кас виликдай суд-дувандик
акатайбур, 6 кас ПДН-дин

эренлардин сес

учетда акъвазнава. Участковыйди
хуьруьн администрацияди гузвай
куьмек-дикай къейдна, и жигьетдай
хейлин тахсиркарвилер вахтунда
акъвазаризни алакьна.
В. П еринова агьалийриз, са
к1вале ва я чкада тахсиркарвилин
ге л ер в и л е р и к хк1урт1а, т а д и з
полициядин деж урны й частуниз
хабар гун ва куьмекдиз къведалди
авай гьал дегишар тавуниз эвер гана.
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Ичкибазвилин месэладални ам
акъвазна. Ада къейдна, ички ишлемишзавайбурухъ галаз к1валах тухуз
четин ацукьзава, гьик1 лагьайт1а, чи
чкайра сагъардай зегьметдин профилакторияр кардик квач, кьилдин
суьгьбетри, жермеяр илит1уни хъсан
нетижаяр арадал гъизвач.
Г ь ах ъ -гь и саб д и н р ах у н ар
эхирдал гъидайла, закондин истемишунар кьилиз акъудун хиве авай

михьичиди (блюститель) "Оружие выкуп" мярекатдикай ачухдиз суьгьбетна.
Агьалийрин вилик экъеч1на
р ах ай А нвар А гьм ед агъ аева чи
й и к ъ ар и н кар ал ай са ш умуд
месэладикай суьгьбетна. Абурукай
сад чи арада кьиле физвай банкарин
карточкайри хъ кьуьруькчийри н
(мош енникрин) к1ир галк1анвайвилинди тир. Гьавиляй ада Ц1ийи
кар ак у ьр ед и н агьал и й р и з аста
хьуниз эвер гана, чин тийидайбурун
т ел еф о н р и н н о м ер р и з ж аваб ар
тагун истемишна.
A. Агьмедагъаева транспортдин налук вахтунда гунин месэладайни суьгьбетна.
B . Баласиев терроризмдин аксина уях хьунин темадай рахана. Ада
рик1ел хкана хьи, чун гьикьван четин
месэлайра гьатайт1ани, а жаллат1ар
чпин къастар кьиле тухуз кардик
квайдакай къейдна. Ада агьалийриз
уях хьуниз, мусурманриз хас тушир
идеологиядиз гьахь тавуниз эвер
гана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Полициядин векилди гьахъ -гьисаб авуна
11 -августдиз Россиядин МВДдин "Ахтынский" М О -дин тамам
ихтиярар авай полициядин векил,
Усугъчай хуьруьн участковый Там
ер л ан С у лей м ан ов 2 0 2 1 -й и су з
кьилиз акъуднавай к1валахдин гьакъиндай гьахъ-гьисаб гваз агьалийрин
вилик экъеч1на рахана.
И мярекатда Россиядин МВДдин "Ахтынский" МО-дин начальни кд ин вези ф аяр там ам ар зав ай
Анвар Агьмедагъаева, УУП-дин ва
ПДН-дин начальник Вадим Алиева,
муниципалитетдин Кьилин замес
титель Ренат Агъаметова, Усугъчайд и н а д м и н и с т р а ц и я д и н кьил
Фаргьат Мисриханова, ГОЧС-дин ва
ЕД Д С -дин крарай Управленидин
начальник Акбер Садирова иштиракна.
К1ват1 хьанвайбурун къаршида
рахуналди, ада къейдна, алай йисуз
къенепатан крарин отделди тахсиркарвилерин аксина хейлин серенжемар кьиле тухвана. Хуьруьн сергьятра са тахсиркарвилиз рехъ ганва. 12
гражданин, абурукай 4 кас к1валинйикъан к1екер (дебоширы), 4 гьамиша ичкидин таъсирдик начагъбур, 2
р у ь гь д и н р е к ь я й н ач агъ б у р , 2
виликдай суд-дувандик акатайбур
ава. Абур вири чи серенж ем рин
учетда ава. Кьилдин агьалийрилай

атай арзайриз килигна, 101 админи
стративный протокол туьк1уьрна.
Агьалийриз эвер гуналди, ада лагьана:
- Х еб-м ал хуьзвай гьаятар
дак1арради мягькемар ая. Яракьар
хуьзвай-буру, абур пулунин эвезда
вахкун т1алабзава.
А. А гьм ед агъ аев а м ош ен никри (лутуйри) банкарин картайр ай пулар акъудзавай дуьш уьш рикай суьгьбетна, аста хьуниз эвер
гана.
П о л и ц и я д и н н ач ал ь н и к д и

ц1аяр кьунин хаталувилиз, транс портдин налук гуниз, ятар чиркинар
тавуниз талукь месэлайрай рахунар
авуна.
А. Агьмедагъаева гатуз вац1а
эхъуьнин кард и арадал гъизвай
бедбахт дуьш уьш рикайни рик1ел
гъана. Ада агьалийриз аста хьуниз,
аялар гуьзчивилик кутуниз эвер гана.

ЧИ МУХБИР

3
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Къалажухвийрин вилик гьахъ-гьисаб авуна
1 2 -а в гу с тд и з п о л и ц и я д и н
тамам ихтиярар авай участковый
Ш ирин Саидов 2021-йисуз кьилиз
акъуднавай серенж ем рин гьахъгьисаб гваз Къалажух хуьруьн агьалийрин вилик экъеч1на рахана.
А мярекатда Россиядин МВДдин МО "Ахтынский" УУП ва ПДНдин начальник Вадим Алиева, хуьр
уьн администрацидин кьил Замидин
Мирзоева, сергьятрин къуллугъдин
векилди, райондин имам Велиюллагь Баласиева иштиракна.
Вичин рахунра Ш. Саидова
к1валахдин нетиж айрикай хабар
гана, ада къейдна хьи, отделдин
серенжемрин учетда 26 кас ава, 15виликдай ацукьнавайбур, 3 кас
дат1ана ичкидик квайбур, 5 кас к1валин-йикъан к1екер, 6 руьгьдик
начагъбур, 4 яш тамам туширбур, 1
КоАП-дин къайда ч1урнавайди ва
масабур.
М. Саидован гафаралди, йисан
къене ам 7 арзадиз килигна, ада 133

административный протокол туьк1уьрна. Агьалийрихъ галаз кьиле тухвай ихтибарлу рахунра ада хуьре
авай криминогенный гьаларизни
къимет гана, экстремизмдиз, терроризмдиз, пиянискавилиз талукь

месэлайрайни суьгьбетна, агьалийриз к1вале хуьзвай гуьлле алай яракь
пулдалди вахкуниз эвер гана.

ЧИ МУХБИР

Миграгърин хуьруьн
участковыйдин гьахъ-гьисаб

1 3 -ав гу стд и з М и гр а гъ р и н
хуьруьн агьалийрин вилик Россиядин МВД-дин "Ахтынский" МО-дин
полициядин тамам ихтиярар авай
у ч астк о в ы й Р ам и к С еф и беко ва
гьахъ-гьисаб авуна.
И мярекатда М ВД-дин стар
ший участковый Играм Жафарова,
хуьруьн адм и нистрацидин кьил
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Амур Субгьанвердиева, Миграгър ин С О Ш -дин д и р екто р Ф азир
Абдуллаева, сергьятрин къуллугъдин векилди иштиракна.
М ярекат кьиле фидайла, Р.
Сефибекова оперативный къуллугъдин гьалдикай, ада кьиле тухвай
к1валахдикай, хуьре авай кримино
генный гьаларикай суьгьбетна. Ада

къейдна, чи отделдин серенжемрин
уч етд а 31 кас ава, абурукай 15
виликдай суд-дувандик акатайбур я,
5-кас к1валин й и к ъ ан кек1ер
(дебоширар) я. Ругуд кас - руьгьдин
азаррик начагъбур, 2 кас - дат1ана
ичкибазар хьанвайбур. Йисан эвелдилай 17 арза-ферзедиз килигна, 133дай административный протоколар
туьк1уьрна.
П олициядин участковы йди
ж ем я т л у ту в и л ел д и б ан к ар и н
картайрай пулар акъудзавай кьуьруькрихъ галаз танишарна, аста хьуниз эвер гана.
К1валера шагьадатнама авачир
гуьлле алай яракь хуьзвайбуруз абур
пулунихъ вахкунизни эвер гана.
К ьиле ф ейи м ярекатда И.
Жафаров, Ф. Абдуллаев, погранкъуллугъдин векил жуьреба-жуьре темайрай рахана.

ЧИ МУХБИР

эренлардин сес
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Ц1аяр кьунин хатасузвиляй вердишвилер
12-августдиз Ц1ийи Каракуьредин "Аленушка"
аялрин бахчада ц1аяр кьунин хатасзвиликай хуьдай
вердишвилер кьиле фена.
Мярекатда райондин ГОЧС ва ЕДДС-дин началь
ник Акбер Садирова, ц1аяр къутармишдай 37-нумрадин
частунин начальник Казим Бейтуева, райондин АТКдин пешекар Прим Къиримова иштиракна.
Чирвилер ва вердишвилер кьиле тухудайла, кьет1и
гьалара вилик акъвазнавай шарт1арай гьик1 хата тагана
экъеч1дат1а, хабар гунин къайдаяр кардик кутун, ерилу
мукьуфдиз мукьва жув тухудай жуьредин юн чирна.
Аялриз эвакуацидин вахтунда хаталу зулунай (зонадай)
астави-лелди,паника галачиз экъеч1из танишвилер гана.
Огнетушителар ишлемишдай, сифтегьан медици-надин
куьмекар агакьардай къайдаярни кьилиз акъудна.
Мярекатдин эхирдай начальникди инструктаж
тухвана. Ам кьет1и гьалара жув дуьз тухуниз ва низамлу
хьуниз талукьди тир.

Ада шииратдин вац1 яц1у авуна
X X лагьай аси р д и н сиф те
кьилера яш ам иш хьайи ш аирри,
революционный вакъийрин таъсирдикди гьа аямдин гьахъсузвилерилай шикаятар авунилай эляч1на,
классовы й душ м анрихъ галаз
яракьлу ж енг тухуниз эверзава.
Абурукай сад зегьметчи халкьдин
векил, вик1егь шаир Саруханов Абдуллагь тир.
Туькьуьл уьмуьрдин татугайвилер себеб хьана, ада "кесиб"
лугьудай лак1аб къачунай. Кесиб
Абдуллагь великан Къуба уезддин
(гилан Къусар район) М анкъули
хуьре лежбердин хизанда дидедиз
х ьан а. А д а в и ч и н х у ьр у ьн ви
Г ь а с а н п а ш а д и в а й к1елиз-кхьиз
чирнай. Гъвеч1и ч1авалай етим яз
амукьай гада са кап фу жагъурун
патал хуьрерани убайра гзаф къекъвенай, варлуйриз батраквал авунай.
Революцидилай вилик Кесиб
Абдуллагьа вичин хци ч1аларалди,
гьахълу меслятралди кесиб халкьдиз
къуллугънай. Ч1ехи Октябрдин инкъилаб ш аи рди ш аддиз кьабулна.
Абдуллагьа вичин эсерра Советрин
гьу ку м атдал , адан агалк ьу н р ал
дамахзава ва ц1ийи властдиз акси
экъеч1завай кулакрихъ галаз дяве
тухузва. Халкьдин терефдал алай
ш аи р д ал а ж у гъ л а м и ш х ь ан в ай
кулакри ам 1934-йисуз хаинвилелди
яна кьена.
Кесиб Абдуллагьни чи литературадин демократиядин хилен векил
хьанай. Ада кесиб халкьдин залан
у ьм у ь р къ ал у р у н ал д и , вичин
яратмишунра Етим Эминан, Ахцегь
Гьажидин ва масабурун рехъ дава-

раханва:
Гарухъ галаз к1валин къенез
атана,
Гьахьна къулаз? Къажгъан,
бади ац1ана,
Гъилер, к1вачер къайивили
ат1ана,
Абдуллагьаз вун са бала хьа
на, жив!

марна. Ш аирди "Са киле гъуьр",
"Туьрез", "Кесибвал", "Жив", соци
альный къурулуш, инсанрин алакъаяр реализмдин къайдада къалурнава. Ик1, "Туьрез" шиирда лежбердин гъиле авай зегьметдин алатдихъ
элкъвена, ада хабар кьазва:
К ьве яц кут1унна к ак ур
к1арасдихъ,
К 1уф чиле туна физ аван,
туьрез?
Кесибдин рик1е авай дертни
гъам
Гьикьван ч1ехид я - чиз аван,
туьрез?
"Зулун марф", "Жив" шииррани К. Абдуллагьа кесиб касдин
дуланажагъ къалурзава. Ам "кесибдин к1валин ч1ереяр хаз, къав ч1уриз,
к1вал рагъул церив ац1урзавай",
вичихъ "хажалатдин пар галай" зулун марфадикай ва къайи живедикай,
туькьуьл яш айиш дин ран г гана,

Кесиб Абдуллагьан философиядин лирикани гьа аямдиз авунвай нифретдив ац1анва. Ада "Экуь
д уьнья", "Д уьнья", "Д уьньяда",
"Вучда вуна дуньядикай" эсерра
"Рик1ин м урад кьилиз теф идай,
уьм уьрдикай дад авачир, гьахъадалат авачир" дуьньядин къамат
ганва:
Гаф лагьай л а, ат1узва чи
виликай
Амач, эллер, гьахъни дуван
дуьньяда.
Уьмуьр-бада, азад са югъ
такуна,
Рекьидачни бес чун жуван
дуьньяда?
Ш аир дуьньядин гьахъсузвилер ачухарунал акъваззавач, ада
гьак1ни г ь а х ъ -д у в а н , д у ьзвал
тахьунин тахсиркарарни къалурзава:
Са сеферда арха хьанач заз
Аллагь,
К1ани дустар, куьне зи дерт
виридаз лагь.
Ик1гьавайдарекьи^
дачирАбдуллагь,
J
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Хьаначирт1а пачагьни хан
дуьньяда!
Амма дуьнья ик1 амукь тийидайди К. Абдуллагьаз чизва. Ч1улав
йифехъ экуь ю гъни галайди адаз
ашкара я:
Сабур ая, мукьвара чаз гад
жеда,
Авайбурни авачирбур сад
жеда.
Умуд ава: кесибарни ш ад
жеда,
Гьахъ-адалат къекъвезвалда,
хуьруьнбур.
К. Абдуллагьан фикирдалди
Саки
А гуьзелдин буйдиз килиг:
М армардин гуьмбет я саки.
Ажеб хуш я адан аваз,
Дагъларавай къвед я саки.
Мани лугьуз жеда шаддиз,
Къекъвез ава ам азаддиз,
Нур чук1урдай зулуматдиз,
Цавун юкьвал гъед я саки.
Тай-барабар авач адаз,
Ам акурла ак1 жеда заз:
И дуьньядал аламач кас,
Амайди чун кьвед я саки.
Жеч
Вуж я икьван иерди?
Мугьман икьван иер жеч!
Жин ят1а, шейт1ан ят1а?
Шейт1ан икьван иер жеч!
Элкъвей сифет рагъ ят1а?
Лацу беден агъ ят1а?
Къучагъ бустан-багъ ят1а?
Бустан икьван иер жеч?
Кьве киф-саки кьве лиф я,
Лув гуз жезвач, зайиф я,
Вич чилел таз гьайиф я,
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гьахъ-адалат мукьвал авун патал
пачагьдин гъилибанар тир чиновникрихъ, ва девлетлуйрихъ галаз дяве
тухвана к1анда. Къаних динэгьлийрикай шаирди ик1 лугьузва:
Н агагь яна чуьлдай гзаф
гьайванар Гъуьрчерикай пай твах куьне
фекьидиз,
Заз чидач мад вуч к1андат1ани
ая,
Верчерикай пай твах куьне
фекьидиз!
Кесиб Абдуллагьа вичин шиирар классовый душмандихъ галаз
дяве тухудай “яракьдиз” элкъуьрна:

И заманада тек кьил хуьз
тежез,
У м уьр н и ф и зв а х у ь р ер а
къекъвез.
Зегьер хьиз туькьуьл я лугьуз
зи мез
Бязи ксариз залан хьанва зун.
Гьакъикъатда, ш аир Кесиб
Абдуллагьа лезги шиират реализмдин истемиш униз м адни мукьва
авуна ва ам вилик финиз еке таъсирна

Гьажи ГАШАРОВ,
филологиядин илимрин кандидат,
ДГУ-дин профессор
Азиз МИРЗАБЕКОВ

М ержан икьван иер жеч!
Килиг куьн буй-бухахдиз,
Акъвазнава марал хьиз,
Хкаж хьанвай вич дагъдиз,
Жейран икьван иер жеч!
Аламатдин кас я ам,
Ни лугьуда свас я ам?
Женнет багъдиз хас я ам,
Инсан икьван иер жеч!

Къифле-къифле хьанва пехъер,
Лекьрез квевай вучиз жеда?
Куьн фереяр ят1а эгер,
К1екрез квевай вучиз жеда?
Ш ад легьзеяр

Вучиз жеда?
Къифле - къифле хьанвай пехъер,
Лекьрез квевай вучиз жеда?
Куьн фереяр ят1а эгер,
К1екрез квевай вучиз жеда?
Кьурт1ани кьил гьикьван цава,
Къалпди я куь макьам, гьава,
Гьа квелайни ягьсуз, ява
Сик1рез квевай вучиз жеда?
Тефидайла куь гаф ише,
Гьуьжетунар кьамир пеше,
Хеб ят1а куьн авам, диши,
Гьерез квевай вучиз жеда?
Амалар куь гзаф усал,
М укьвал хьанва а куь ажал,
Халкьнават1а яз куьн чакъал,
Севрез квевай вучиз жеда?

Жезвайди я лап т1имил
Ш ад легьзеяр уьмуьрда
Манийри хьиз абуру
Твада инсан суьгьуьрда.
Вири дердер-гъамар чи
Селдин саягъ тухуда.
Гегьенш жеда вац1ар чи,
Багъ цуькверив ац1уда.
Лувараллаз илгьамдин
Акъудда чун цавариз.
Гьар са югъ а легьзейри
Элкъуьрда шад сувариз.
Цифер алай цаварни
Экуь, алван ийида.
Сефил рик1ер шадарда,
Бегьем к1убан ийида.
Гьар ни вуч лагьат1ани,
М аса зат1ни авач чахъ.
Амукьдайди дуьньядал
Ш ад легьзеяр я анжах.

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Аллагьдин дувандин адалатлувал
Садра М уса пайгъамбар, салам хьурай адаз, Синай дагъдал алайла, ам Аллагьдихъ галаз рахана ва
ада лагьана:
- Я Халикь, Вуна заз Жуван
А д ал атл у в ал ва Ж уван Д уван
къалура.
Виридалайни Ч1ехи Аллагьди
адаз лагьана:
- Я Муса, гьатта фагьумлу ва
дирибаш вавайни а кар эхиз жедач.
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- Ви куьмекдалди за эхда, лагьана Мусади, салам хьурай адаз.
Аллагьди лагьана:
- Флан булахдин патав алад,
адан къаншарда чуьнуьх хьухь ва Зи
Къудратлувилиз ва чинебадакай
Захъ авай Чирвилиз килиг!
Муса пайгъамбар, салам хьур
ай адаз, гьа Аллагьди лагьайвал, тепедал хкаж хьана ва лагьай чкада чуьн
уьх хьана. Бирдан атлу пайда хьана,

ам балк1андилай эвич1на, ада булахдин цел дастамаз къачуна ва анай яд
хъвана. Ахпа ада ч1улуникай куьрснавай агъзур динар (къизилдин пул)
авай кисе хкудна ва вичин патав
эцигна. А далай кьулухъ ада кап1
авуна, балк1андал ацукь хъувуна ва
пул авай ки се рик1елай алудна
хъфена.
Ахпа и чкадал са гада
атана, ада яд хъвана ва

эренлардин сес
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вичив инал жагъай кисе вахчуна
хъфена. Г ададилай кьулухъ и булахдал са буьркьуь хьанвай кьуьзуьди
атана, ада цихъ х ьанвай вичин
къанихвал алудна, дастамаз къачуна
ва куп1унив гат1унна.
И ч1авуз атлудин рик1ел пул
авай вичин кисе хтана ва ам элкъвена
булахдал хъфена. Ада инал алай
буьркьуь агьилдивай жузуна:
- Зи рик1елай агъзур динар
авай кисе алатна, ам за инал тунвай
ва валай гъейри мад садни инал
атанвач.
Кьуьзуьда жаваб гана:
- Зун буьркьуь я, заз ви кисе
гьик1 аквада кьван?
Ажугълу хьайи атлуди вичин
гапур къакъарай акъудна ва кьуьзуьди яна кьена. Вичин кисе жагъун
тахъвур ам, элкъвена хъфена.
И вакъиайрилай кьулухъ Муса
пайгъамбарди, салам хьурай адаз,
лагьана:
- Я Халикь, мад заз эхдай къуват амач, Вун виридалайни Адалатлуди я, инал хьайи дуьшуьшдин зун
гъавурда тур.
Ахпа Жабраил малаик, салам
хьурай адаз, чилел эвич1на ва ада
пайгъамбардиз лагьана:
- Халикьди ваз лугьузва: "Заз

чинебандакай хабар ава, рик1е авайди чизва ва ваз чин тийизвай шейэрикай хабар ава! Кисе къачур аялди,
вичин шей ихтиярдалди вахчуна:
аялдин бубади и атлудиз пулдихъ
к1валахзавай ва ада а касдиз а киседа
гьикьван пул авайт1а, гьакьван гана
к1анзавай. А м м а а касд и адан
бубадиз вичин дуллух ганвачир ва
гуьгъуьнлай ам рагьметдиз фена.
Гьавиляй, гила аялди адан паталай а
пул вахчуна. М уькуь, буьркьуь
хьанвай кьуьзуьда, гьеле вилер
сагълам тир ч1авуз, атлудин буба
ян а кьен вай ва гила ада вичин
бубадин патахъай кьисас вахчуна.
Гьа ик1, гьар садав вичи къазанмишайди агакьда. Ваз аквазвайвал, Чи
Адалатлувал ва Дуван дуьзди я".
Идан гьакъиндай вири тамамвилер чир хьайи Муса пайгъамбар,
салам хьурай адаз, тажуб хьана ва
ада Аллагьдивай гъил къачун т1алабна (Имам аль-Гъазали, "Гьакимриз насигьат").

Насигьат
И кьисадай малум хьайивал,
Аллагьдихъай садавайни чуьнуьх
жез алакьдач ва зулумдик квайбурухъ галаз Ам кьве дуьньядани адал-

атлу я. Амма чи кьилел бедбахтвал
атайла, чун къайгъусуз жезва ва ам
гьинай атанват1а, чаз чизвач. Умуьрда чи кьилел къвезвай гьар дуьшуьшда, Аллагьдин Ч1ехи сир авайди,
чун гъавурда акьун лазим я. Ада
виридалайни хъсан къайдада, адалатлудаказ дуван ийизва.
Пак тир Къуръанда лагьанва
(мана): " Гьар са карда адалатлувал
кьунвай Аллагьдилай гъейри, маса
и л л а гь ав ач и р ди А л л а г ь д и ,
малаикри ва алимри шагьидвалзава..." ("аль-Имран" сура, 18-аят).
Яни Аллагьдин патай тир гьар
са карда, вакъиада ва дуьшуьшда,
чаз гьикьван пис акурт1ани, ч1ехи
адалатлувал ава, амма ам чи вилерикай чуьнуьхнава, чаз чинебандакай
хабар авач. Чна Аллагьдиз шукур
гъуналди, Адаз муьт1уьгъ хьана, чи
кьисмет кьабулна к1анда. Гьар садав
вичи къазанмишайди чарасуз агакьда.
К ъ у р ъ ан д и н м а с а ая тд а
лагьанва (мана): " Гьакъикъатда,
Аллагьди адалатлувал къалуруниз,
хъсан крар авуниз ва мукьвабуруз
пишкешар гуниз эмирзава. Ада
къанунсузвал, эдебсуз ва пис амалар къадагъа ийизва" ("ан-Нагьль"
сура, 90-аят).

Аллагьдиз шукур ая
Са сеферда И са пайгъамбар, салам хьурай адаз, девлетлу
инсандин патав фена. Ада девлетлуди кесибдан патав тухвана ва
лагьана: "И кесиб инсан ви диндин стха я. Девлетдин жигьетдай
Аллагьди вун адан винел хкажнава. Гьавиляй вуна Аллагьдиз
шукур авуна к1анзава".
Адалай кьулухъ ада кесиб
инсан азарлудан патав тухвана ва
кесибдахъ элкъвена лагьана:
"Килиг садра, вун кесиб я, амма
азарлу туш. Э гер вун кесиб яз,
азарлуни тирт1а, вуна вучдай? Гьавиляй вуна Аллагьдиз шукур авуна
к1анзава".
Ахпа ада азарлу инсан мусурман туш ирдан патав тухвана ва
азарлудахъ элкъвена лагьана: "Килиг
садра! Эгер вун кесиб тирт1а, начать
тирт1а ва мусурман туширт1а, вуна
вучдай? Гьавиляй Аллагьдиз шукур
ая".

Насигьат
Ч на Аллагьдиз шукур авун
чарасуз я, вучиз лагьайт1а, чаз Ада
ганвай кьван хъсанвилериз и кьил а
кьил авач. Идан жигьетдай Аллагь
Таалади Къуръанда лугьузва (мана):
"Эгер куьне Аллагьди квез ганвай
к ь в а н х ъ са н в и л ер гь и са б и з
хьайит1а, квевай абур гьисабиз
алакьдач" ("Ибрагьим" сура, 34аят).

Инсан патал виридалайни
ч1ехи хъсанвал иман я. Аллагьди
яргъазрай, эгер инсандиз иман
авачиз, ам м а дуьньядин вири
девлетар аваз хьайит1а, абурукай
адаз са хийирни жедач. Адакай
анж ах алатна фидай дуьньяда
къутармишвал жеда, амма эхиратдин уьмуьрда ахьтин инсандин
гъилер ич1и жеда.
Ч на А ллагьдиз гьам иш а
шукур гъана к1анзава. Аллагьди
Къуръанда лугьузва (мана): "Куь
Халикьди хабар гана: эгер куьне
шукур авурт1а, За квез амайдалайни
гзаф гуда" ("Ибрагьим" сура, 7-аят).
Чун Аллагьдиз шукур гъидай
инсанрикай хьун патал чна чалай
винеда авай ваъ, анжах чалай агъада
авай инсанриз килигна к1анда. Ак1
хьайит1а, Аллагьди ганвай хъсанвилер чна кьат1уда.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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Военная прокуратура
информирует!
315 военн ой п рокуратурой
гарнизона созданы консультативно
— правовые центры, находящиеся по
адресу:
368300, Республика Дагестан, г.
Каспийск, ул. Пограничная, д. 1, тел/
факс: 8(8722) 51-23-25;
368600, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. 3. Космодемьянской, д.
3, тел. (8-240) 4-01-95 (прокурорский
участок в г. Дербент);
368273, Республика Дагестан,
Хунзахский район, с. Арани, тел.
(8 7 2 2 ) 5 1 -2 3 -2 5 (п р о к у р о р ск и й
участок в пос. Хунзах)
В указанные правовые-консультационные пункты можно обра
щаться за информацией в связи с
деятельностью долж ностны х лиц

военны х комиссариатов Ц унтинского, Цумадинского, Хунзахского,
А х ты н ского, Д о к у зп ар и н ск о го ,
Магарамкентского, Рутульского рай
онам Республики Дагестан, их приз
ывных комиссий, проведении Всер
оссийского дня приема предприни
м ателей и общ ероссийского дня
приема граждан, а также направлять
письменные обращения почтой либо
на электронный почтовый ящик по
адресу: 315vpg@mail.ru о несогла
сии или о б ж ал ован и и д ей стви й
д о л ж н о стн ы х лиц, связан н ы х с
нарушением прав граждан.

РС. ПЕТРОСЯН, военный
прокурор гарнизона

Халкьдин яшайишдин гьалар к1евера ва дарда твазвай, абурун
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар гьукуматдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани идарада
куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз хьайит1а, чаз
газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн патал гьар са
дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1валахриз рехъ тагунин карда
гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди чна, вири уьлкведа
хьиз, “горячая линия” кардик кутазва. Т1алабзава чаз чарар кхьин
(къуларни ч Тугуна).

Скорая помощь ЦРБ Докузпаринского района
тел.: 8 928 059 84 90, 8 989 868 03 00
Мискискарин СОШ-дин муаллимрин коллективди
Рамазанова Анжела
регьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, адан хизанриз ва мукьва-кьилийриз башсагълувал гузва
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