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РФ-дин Госдумадин ва РД-дин Халкьдин 
Собранидин сечкияр кьиле фена

17-сентябрь - сечкийрин сифте югъ

17-сентябрдиз пакаман сятдин 
муьжуьдаз Докъузпара райондин 
вири участокар РФ-дин Госдумадин 
ва Халкьдин Собранидин сечкийриз 
сес гуниз гьазур хьанвай. Пакамлай 
эгеч1на сечкийрин карда иштирак- 
завай  граж данрин  активвал  ва 
жавабдарвал гьисс ийиз жезвай.

Сечкийрин сифтегьан юкъуз 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил 
Мегьамед Шамилова Усугъчайдин 
0521-нумрадин сечкийрин учас- 
токда сес гана, ахпа ада къейдна: 
"Къенин югъ гьар са агьали паталди 
лишанлу югъ я. Госдумадиз ва Хал
кьдин Собранидиз депутатар хкягъу- 
налди, чна гележегдиз талукь месэ- 
лаяр гьялиз жедай ихтибарлу кома
нда арадал гъизва. Гьавиляй чпихъ

к1валахдин ва къуллугъдин еке 
мукьуф, ж авабдарвал авай ксар 
хкяна к1анда. Сечкийрин принцип 
ачухди ва экв аквазвайди я. Абур 
къайдадик кваз кьиле тухун патал 
чна хатасузвилин, санитариядин 
вири серенжемар кьабулнава", - 
къейдна ада.

Ц1ийи коронавирусдин инфек- 
циядин таъсирдикай хкяч1ун паталди 
вири участокрин комиссийрин член- 
ри хуьдай маскаяр, перчаткаяр 
алук1навай. Сес гуз къвезвайбурун 
температура алцумзавай, гъилер 
санитайзейррал чуьхуьзвай, маска- 
яр алук1завай, абурув дистанция хуьз 
тазвай. Идалай гъейри, закондин 
истемишунар кьилиз акъудзавай 
къуллугъдин векилри террордин

аксина хатасузвал хуьнин рекьяй 
алгоритм тешкилзавай.

Сифтегьан юкъуз сес гайибу- 
рун кьадар 2927 кас авай. Ада 28,5 
процент тешкилзавай.

18-сентябрь - сечкийрин 
кьвед лагьай югъ
18-сентябрдиз, кьвед лагьай 

сес гунин юкъуз хкягъдай участокра 
к1валах пакаман сятдин муьжуьдаз 
баш лам иш на. В ири участокар  
кардик квай, сечкийрин карда ишти- 
ракзавайбурун активвал хкаж жез- 
вай. Къурушрин №0520 сечкийрин 
участокди лап пакаман сегьердилай 
гат1унна к1валахзавай. Сес гузвай 
участокда агьалияр патал дезинфек- 
цидин такьатар, хуьдай костюмар, 
хуьдай экранар ва маса такьатар 
эцигнавай.

УИК-дин председатель Айда 
Баширован гафаралди, сечкияр гьа 
сифте юкъуз хьиз, активвал аваз 
кьиле физва.

И юкъуз хуьруьн кьил Тагъи 
Баширова, РД-дин лайихлу муаллим 
Рустам  А гам етова К ъуруш рин 
СОШ-дин директор Мирзаде Агъар- 
заева ва гзаф масабуру сесер гана.

Кьвед лагьай юкъуз сес гайиб- 
урун кьадар 5762 кас авай. Ида райо
ндин сергьятра 56 процент тешкил- 
завай.
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19-сентябрь - сечкийрин пуд лагьай югъ (сес гунин Сад тир югъ)
19-сентябрдиз райондин 10 

сечкийрин участокра сес гунин 
к1валах давам хьана. Вири участокра 
Роспотребнадзордин истемишун- 
рихъ галаз кьадайвал к1валах кьиле 
физвай. Усугъчай хуьруьн №0521 
участокда сес гунин к1валах хъсан 
еришралди ва къайдадик кваз кьиле 
физвай. Сечкийрин амай участокр- 
ани ч1уру гьалар кьиле фенач.

И юкъуз РД-дин госзакупкай- 
рин ком итетдин п редседатель 
Ж афар Гьаж ибекова вичин сес 
Мискискарин №0524 лагьай сечкий
рин участокда гана.

Яшдиз ч1ехи, мягькем сагъла- 
мвал авачир агьалийри к1валера 
амукьна сесер гана. Абурун жерге- 
да Гьасанов Ильмидин, Агъасиев 
Зекера, Гьажиев Явер ва масабур

авай.
19-сентябрдиз нянин сятдин 

муьжуьдаз Докъузпара райондин 
сечкийрин участокар к1еви хъувуна. 
Ик1, сечкийрин кампания агал хьана. 
В ири санлай районда сес гайи 
агьалийрин кьадар 8427 кас авай. 
Ада 82,52% тешкилзавай.

ЧИ МУХБИР

МЧС-дин сотрудникри вердишвилерин
чирвилер кьиле тухвана

14-сентябрдиз Миграгъ-къаз- 
майрин СОШ-да райондин АТК-дин 
ГОЧС-дин ва ЕДДС-дин крарай 
уплавленидин сад тир къуватралди 
ва такьатралди, Усугъчайдин 37 
лагьай пожарный частунин работн- 
икри, ЦРБ-дин шериквални аваз 
саналди тир практикадин вердиш- 
вилер кьиле тухвана. Ам ц1аяр кьур 
дуьшуьшра, залзала хьайила образо- 
ванидин идарадин аялрин, анин 
персоналдин гьерекатриз талукьди 
тир.

Вердишвилер кьет1и дуьшуь- 
шрин гьалар арадал атайла, аялрин 
гьазурлухвал ахтармишунин мурад- 
далди тухузвай.

Вердишвилер кьиле фидайла, 
муаллимар, техперсонал ва к1ел- 
завайбур авай дараматдай адан 
къеце сергьятриз акъудна. Эвакуа- 
цидалай гуьгъуьниз гуьруьшмиш- 
диз атанвай къуллугъчийри мектеб- 
дин коллективдиз суьгьбетна хьи, 
залзала хьайила, чпи-чеб гьик1 
тухвана к1андат1а. Яб акалзавай- 
буруз чир хьана, чилер югъвайла, 
шемерин ян гунар акурла, зат1ар 
чилел аватдайла, хазвай шуьшейрин 
ванер япара гьатдайла, гьарай- 
эверда гьатна к1андач. Сифтегьан 15
20 секундда эвелимж и чарасуз 
зат1ар: документар, пул ва масабур

гъилик кьуна, авай чкадай экъеч1на 
к1анда. Дараматдин айванар квай 
чкайрив акъвазна виже къведач.

Пожарныйри къейдна, авто- 
мобилда ават1а, гьана акъваз, та 
чилин югъунар акъваздалди. Эгер 
помещенида амукьнават1а, къене- 
патан цлав игисна акъваз. Дак1арри- 
вай, агъур мебелдивай яргъа хьухь! 
Аялар галаз хьайит1а, абур жувалди 
к1еви ая. Шемер, спичкаяр, зажигал- 
каяр куьк1уьрна виже къведач - газ 
ахъа хьанват1а, ц1аяр кьун арадал

къведа.
Кьиле фейи мярекатда кьет1и 

гьалар арадал атайла, хаталу зулунин 
ю кьвай аялар гьик1 акъуддат1а, 
огнетушителар гьик1 ишлемишдат1а, 
чпиз агъур хьайибуруз медицина- 
дин сифте куьмек гьик1 агакьардат1а 
ва маса сагъламвал хуьнин рекьяй 
важиблу месэлайрай чарасуз тир 
чирвилер гана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Россиядин Банкунин экспертри ва Дагъустандин 
МВД-дин векилри кибермошенникрин рехъ 

гьи саягъда ат 1удат1а, суьгьбетна
Чи вахтара регьят къазанжияр 

арадал гъун патал кардик квай кибе- 
рмошенникрин аксина гьик1 акъваз- 
дат1а, пресс-конференция кьиле фид
айла, журналистриз РД-да кардик 
квай МВ Д-дин векил Шамиль Агьм- 
едова ва Россиядин Банкунин Дагъ- 
устанда кардик квай Отделенидин 
уплавляю щ ий М урад И дрисова

суьгьбетна.
Дагъустан Республикада, чи 

вири ч1ехи уьлкведа хьиз, эхиримжи 
вахтара комуникацидин техн о- 
логияр иш лемиш уналди (ИТТ) 
пулдин такьатар  чуьнуьхзавай  
дуьшуьшар артух жезва. 2021-йисан 
кьвед лагьай кварталдиз 12 агъзур 
лутудин телефонрин номерар блок-

ировкада кьаз алакьна. Ида алатай 
йисан рекъемдив гекъигайла, вичин 
артуханвал кьве сеферда хкажнавай. 
Исятда кьабулзавай серенжемри 
мегарегулятордин куьмекдалди 
банкарихъ галаз финансовый савад- 
лувал хкажун патал къайдаяр хуьдай 
органринни к1валахзава. у
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Ик1, кибермош енникрин аксина 
нетижаяр арадал гъизва. Кьвед лагь- 
ай кварталдиз яшайишдин инженер- 
иядин несиб 47 процентдин агъуз 
аватна. Шазан талукь вахтунив гекъ- 
игайла, ам 68,6 процентрив барабар 
тир, - къейдна милли банкунин Отде- 
ленидин управляющий Мурад Идри
сова.

Тахсиркарвилерин ахтарми- 
шунар кьиле тухун Дагъустан Респ- 
убликадин МВД-дин информаци- 
далди, чи вилик лап хци месэлай- 
рикай сад яз акъвазнава. Лутуйри, 
чеб банкунин сотрудникар я лугьуз, 
дегишнавай номерар ишлемишзава.

" С анкт-П етербургдай  тир 
лутуйрин дестедин къурбанд Хасав- 
юртдин агьали хьана. Адаз сайтдин 
малуматралди автомобиль къачуз 
к1анзавай. Адавай 2,5 миллион манат 
пул чуьнуьхна. А лутуйрихъ галаз 
алакъалу кьве дуьшуьш мадни винел 
акъудна. Дагъустанвийривай умуми 
гьи сабдалди  1 м иллион м анат 
чуьнуьхнавай. Кьурдалай гуьгъуниз 
луту-угъри йри  иесий рив чпин 
пулдин такьатар вахгана", - лагьана

Дагъустандин МВД-дин уголовный 
розыскдин Управленидин начальник 
Шамиль Агьмедова. Телефонрин 
лутувилин дережа хкаж хьун - абуру 
социальный сетрай мессенжерар 
жагъурун жезва. Аккаунтар хазва, 
бан карин  картай ри н  данны яр 
чуьнуьхун патал сайт-клонар арадал 
гъизва. Виридалайни хъсан жув

хатасуз ийидай жуьре лутуйрихъ 
галаз рахунар тавун я. Эгер, кар я, 
куьн алцурариз хьайит1а, геж тавуна, 
жуван банкунихъ галаз рахух ва 
къайдаяр хуьзвай органриз хабар ая!

ЧИ МУХБИР

Дагъвидиз хас уьтквемвал
(Генерал-майор Ш.З. Асланован 80 йисан юбилейдиз талукь яз)

Вичикай ихтилат кьиле физвай 
уьтквем хва, генерал-майор Шамиль 
Загьрабович Асланов 1941-йисуз 
Докъузпара райондин Къурушрин 
хуьре лежбердин хизанда дидедиз 
хьана. Ада яргъал йисара РД-дин 
МВД-дин оперативный отделрин 
начальниквиле к1валахна. Ам СССР- 
дин МВД-дин лайихлу работник, 
Дагъустандин лайихлу юрист я.

1999-йисан вакъи айрилай  
гуьгъуьн и з, а ч1авуз къалурай  
кьегьалвиляй РФ-дин Президент В . 
Путинан Указдалди Ш. З. Аслановаз 
"Вик1егьвилин орден" ганай. Ам чи 
хцив Президентди Москвада, Кремл- 
дин ч1ехи к1валера вахканай...

Рик1ел хкизва, 1999-йисан 
август-сентябрь варцара между
народны й ж аллат1рин яракьлу 
дестейри Дагъустандал гьужумнай. 
Бен Ладенан лагерра гьазурлухвал 
акунвай жаллат1рин мурад Дагъус- 
тан Россиядикай ат1ун тир. Дагъус- 
тан, абуруз чизвай хьи, гзаф мил- 
летрин ва гзаф идеологийрин меркез 
я. Гьак1ни, ам Кеферпатан Кавказдин 
ч1 ехи республикайрикай  сад  я. 
Абуруз гьуьлуьз экъеч1дай рехъни 
герек тир. Кьиле Басаев авай Между
народный жаллат1рин к1ерет1ри 
гьисабзавай, Дагъустан агалкьун- 
ралди хъсан "чранва", гьавиляй

Дагъустан ва Чечня са лувак кваз 
Имамат тешкилдай вахт я. Унцукуль 
райондин ва Къадар дередин агьали- 
йри тереф хуьзвай. Хаттаба а сергья- 
тра вад-ругуд хуьр вичин таъсирдик 
кутунвай, шлагбаумар ва маса лиш- 
андин тадаракар арадал гъанвай. 
Боевиикар Андийский перевалдай 
атана Ботлих райондин хуьрериз 
эвич1на. Закондин къурулуш хуьдай- 
бур вуч ийидат1а, чин тийиз, чеб - 
чпивай квахьна амай. Ана кьушун- 
рин частар авачир. Абур Махачкъ- 
аладай, къунши регионрай гъана 
к1анзавай.

СКВО-дин кьушунриз регь-

бервал гузвайди В. Казанцев тир. 
Генерал тир Трош ев, Ш аманов, 
Квашнин верталетда аваз аниз атана. 
Хуьр хуьруьхъ галаз Басаеван гъиле 
гьатзавай. Халкь къалабулухдик квай. 
Саид Жапарович Амиров сифте яз 
экъеч1на телевиденидай рахана. Ада 
лагьана: "Дагъустан садавайни къач- 
уз хьанач ва садавайни къачуз жедач. 
Чун-итимар сагъ я, гьавиляй "Интер
бригада" арадал гъ и зв а . адан жерг- 
ейриз гьахьиз инсанар къвезвай. 
Абур чебни дяведин мукьуф авай- 
бур тир. " Афгъанвияр"ва маса кьез- 
ил дявейра иштиракнавайбур.

Саид Жапаровича " Интербри
гада" к1ват1на ва Ш. А сланован 
гафаралди, абур Ботлихдиз фена. 354 
касдикай ибарат пуд рота тешкилна. 
Годобери хуьре м угьм анлухда 
хьана. И хуьре сифтегьан ягъунарни 
кьиле фена. Ахпа "Интербригада- 
дин" членри " Яру муьгъ" чпин гуьз- 
чивилик кутуна. И муькъу вад район 
сад-садахъ галк1урзавай - Ахвах, 
Гуьмбет, Ц1умада, Ц1унт1и, Ботлих. 
Ам жаллат1рин гъиле гьатнайт1а, а 
райондиз фидай рекьер к1еви жедай. 
Мадни Басаева лагьанвай - граждан
ский машинрик хуькуьрмир. " Нива" 
м аш инда аваз, чибуру 
"О слиное ухо" чкадал  
кьвед-пудра кьил ч1угуна,
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аскеррин руьгь хкажна к1анзавай.
Саид А мирова Казанцеваз 

сифтегьан юкъуз зенгна: "Квелди 
квез куьмек гуда?" Ада жаваб гана: 
"Тек са т1уьналди, недай зате авач. 
Аскерар гишила ава!" Нисинлай 
вахт алатайла, Саид Жапаровича кьве 
"Камаз" ац1ай недай суьрсет: фу, 
сухпаек агакьарна. Ахпа гаубицаяр, 
"Котюшаяр", " Град" системаяр ата- 
на. Шамиль Асланова регьбервал 
гузвай " Интербригададиз" кьве сут- 
када 12 агъзур гуьгьуьллу дестеяр 
гьахьна. РФ-дин Миноборонадин, 
армиядин къуватарни ахпа куьмек- 
диз атана.

Дагъустан Россиядин кьаюм- 
виликай хкатнайт1а, Ш. Басаева 
ф икирда кьунвайвал, Россияни 
чук1унал къведай.

Владимир Путина къейдна: 
"Заз дагъустанвийри Дагъустан ва 
Россия хуьзвай тегьер акуна. Икьван 
гагьди заз абур хуш тир, гила зун абу- 
рал ашукь хьанва".

В. Путин верталетда аваз Ботл-

ихдизни хкаж хьана. Стингердивай 
ам ягъизни жеда, амма В. Путинан 
мурад чкадин инсанрик руьгь, гьев- 
ес кутун тир...

Ахьтин вакъиайрилай гуь- 
гъуьниз Шамиль Загьрабович Алан- 
ова Махачкъаладин кадетрин корпу- 
сдиз регьбервал гана. Им лагьайт1а, 
чи Ватан гележгда душманрикай хуь- 
дай пешекарар - офицерар ва маса 
къуллугъчияр гьазурунин бине я.

Алай вахтунда бубадин рехъ 
хва Руслана давамарзава. Ада РД- 
дин МВД-дин ЭКУ-да к1валахзава.

Чна, "Эренлардин сес" газет- 
дин редакциядин коллективди Шам
иль Загьрабович Аслановаз 80 йис- 
ан юбилей рик1ин сидкьидай мубар- 
акзава!

Са бязи алаваяр
1972-йисузгъуълЕрин1п1яв£пин 

флоопин частарай хтвдпалнй къул- 
ухъ, Ш амил ЗагърабоЕин Асланов 
Дагъустан РбспуРликапин заганар 
хуьпай органриз гъахъна, анайни

СССР-дин МВД-дин Академиядиз 
рекье тунай. Жегьил коммунист, 
женгинин офицер ина гьа сифте 
йикъарилай академидин руководст- 
водин вили кьуна. Юриствилин ва 
криминалистикадин рекьерай лап 
хъсан чирвилер  къачуна, хайи 
республикадиз хтай Шамил Загьра- 
бовичал МВД-дин органра ч1ехи 
къуллугъар ихтибарна: РОВД-дин 
начальник, ОБХСС-дин, 6-управле- 
нидин, УУР-дин, ЭКУ-дин началь
н и к .  Гьа ихьтин бажарагълу иеси 
тирвиляй Махачкъаладин админист- 
рацияди адаз Админис-тративно- 
правовой управленидин начальник- 
виле атун теклифна (1998-йис). Гьа и 
къуллугъдал алаз Шамиль Загьрабо- 
вич 1999-йисан зулуз чапхунчиви- 
лелди чи республикадал атай боеви- 
крикай Махачкъала шегьер хуьдай 
къуватрин командирвиле тайина- 
рна. Ахпа ам вири Дагъустан боев- 
икрикай хуьдай ц1ийиз тешкил авур 
"Интербригададин" командир хьан- 
ай.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Фяле шаир
(Ахцегь Гьажидин яратмишунрикай гаф)

И брагьи м ан  хва Гьаж и - 
лезгийрин машгьур шаир Ахцегь 
Гьажи лезги эдебиятдиз хейлин 
ц1ийивилер гъайи , сиф те яз 
къариблухда к1вахзавай дагъви 
ф ялейрин яш айиш дин четин 
шарт1ар, ацукьун-къарагъун къа- 
лурай, кап итали ст ш егьердин  
таъсирлу къамат гайи ч1алан устад 
я.

Ахцегь Гьажи виликдай Самур 
округдик акатзавай Ахцегьрин хуьре 
леж бердин хизанда 1868-йисуз 
дидедиз хьана. Адан буба Ибрагьим 
уьмуьрлух къабарламиш хьанвай 
кьве гъилелди хизан хвейи зегьмет- 
кеш итим тир. Чпихъ агьвал авачирв- 
илиз килигна, жегьил гададиз хуьр- 
уьн кьве классдин училищ едиз 
(мектебдиз) гьахьдай мумкинвал 
хьанач. Бубади ам къуншидал алай 
Малла Мирзедин медресадиз к1елиз 
ракъурн ай . М едресада диндин 
м есэлайрихъ  галаз санал  чир- 
вилерихъ тамарзу гадади вичин 
фикир жуьреба-жуьре илимрал ва 
эдебиятдал желбнай. Къейдун лазим 
я хьи, шаирди аял вахтар кечирми- 
шай лезгийрин культурадин къадим 
меркезрикай сад хьайи Ахцегьар 
бажарагълу ш аиррални алимрал 
гьалтайла, машгьур тир. Ана 16-19 
лагьай асирра лезги халкьдин руьгь- 
дин хазинадик чпин пай кутур Рагь- 
манкъули, Магьарам-эфенди, Мал-

ла Эглер ва масабур яшамиш хьанай.
Медресада к1елзавай йисара 

Гьажидин буба кечмиш хьанай. 
Ш аирдин диде бубадилай вилик 
рагьметдиз фенай. Гъвеч1и вахарни 
галаз етим хьайи Гьажи, к1елун 
гадарна, к1валахуниз мажбур хьанай. 
Ада лежбервал ийиз хизан хуьзва.

Ц1ек1уьд-кьад яшда аваз Гьажи 
эвленмиш жезва. Алим Мегьамед 
Гьажиева къейдзавайвал, Ахцегь 
Гьажи мехьерин буржар вахкун 
патал (ада мехьер к1вале амай гьвеч1и 
аялриз килигдай кас хьун патал, чара- 
суз бурж кьуна, авурди тир) тахми- 
нан XIX лагьай асирдин эхирра хьиз,

Гьажи, лугьудайвал, "къазанми- 
шиз" Азербайжан патахь рекье гьат- 
на. Вахтуналди гьурбатдиз фейи 
жегьил кьад йисалай артух вахтунда 
гьана амукьна. Ада сифтедай Нуха- 
дани Кьубада гьиле гьатай к1вализ 
ва хейлин йисара Бакудин нафт1адин 
мяденра тартарчивал ийиз кьил 
хуьзва. Гьелбетда, шаирди хайи вата- 
ндихь галаз алакьаяр хуьзвай. Гатун 
вахтара ам хизанрал кьил ч1угваз хуь- 
руьз хкведай, багьрийриз хьуьт1уьн 
тадарак гьазуриз куьмекдай.

Бакуда жуьреба-жуьре мил- 
летрин фялейрин арада яшамиш 
жез, инкьилабдин женгерин шагьид 
хьайи Ахцегь Гьажи ина, шаксуз, 
шаир хьиз лигим жезва. Ада вичин 
эсерра ихьтин ц1арар ава:

Я цававач зун, я ник1е,
Касни тахьуй икьван к1еве, 
Залан к1валах гьатна хиве, 
Кьелен парар к1узва хьи, дуст.

Ахцегь Гьажидин кагъазар 
хьиз кхьенвай вичин шиирра хуьр- 
уьнбуруз дагъви фялейрин четин 
уьмуьрдикай, абурун рик1ера авай 
хиялрикай хабар гузва. Шаирди абур 
вичин дуст, медресада санал к1елай 
Мирземегьамед Зугьрабан т1варц1ел 
рахкурдай. Адани Ахцегь Гьажидин
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ч1алар нянихъ к1валахдилай хтай 
халкь к1ват1 хьанвай кимел к1елдай. 
Шаирдиз вичизни и кардикай хабар 
авай. "Рабочийдин чар" шиирда ада 
ик1 лугьузва:

Чар к1ел ая са туьквендик, 
Ярар-дустар к1ват1на гьаник, 
Гъил кутуна ченед к1аник, 
Лугьудай гафар я хьи, дуст.

Ахцегь Гьажидин ч1алар хайи 
хуьруьн агьалийриз Бакуда истисма- 
руник квай лезги фялейрин гьал- 
агьвалдикай хабар гузвай кьет1ен 
"дневникдиз" элкъвенай:

Хабар кьурт1а зи гьалдикай, 
Зи рик1 пара дар я хьи, дуст. 
Айиб мийир и ч1аларкай,

Зулуматдин къар я хьи, дуст. 
И Бакудин ч1ехи мяден 
Кьуд пад буругъ , юкь я 

майдан,
И Баку чаз хьана зиндан, 
Ватандихъ ялвар я хьи, дуст. 
Баку лугьур ч1улав дере, 
Йифен ахвар ширин бере. 
Сириставдин ван хьайила,
Г уьлле кьурд хьиз жеда пеле.

Ахцегь Гьажиди, вичелай вил- 
ик хьайи шаирри хьиз, кесибриз са 
ю гъ авачир, "факъир-фугъараяр 
кузвай" пис заманадал к1евелай нар- 
азивалзава. " Кесибди гайит1а акьул" 
шиирда ихьтин ц1арар гьалтзава:

Кесибди гайит1а акьул,
Гьич садани идач кьабул.

Пул хьайила, киц1ин гурц1ул 
Межлисдин итим я хьи, дуст. 
Гьажидиз гьал ик1 акуна, 
Заманаяр пис гакьуна.
Чаз амайди чуькь тавуна 
Хажалат ч1угун я хьи, дуст.

Вич яш амиш  хьайи девир, 
халкьдин дерин къатарин уьмуьр, 
фялейрин ацукьун-къарагъун къал- 
уруналди, шаир Ахцегь Гьажиди 
яш айиш дин м есэлаяр  хцидаказ 
эцигуналди, лезги шиират реализ- 
мдин истемишунриз мадни мукьва 
авуна ва ам вилик тухуниз еке таъс- 
ирна.

Гьажи ГАШАРОВ, 
филологиядин илимрин кандидат, 

ДГУ-дин профессор

АНТИТЕРРОР

Террордиз аксивал - ам гьар садан уяхвал я!

Алай вахтунда экстремизм ва 
терроризм Россиядин Федерация- 
дин милли хатасузвилин сергьятра 
гьакъикъатда кич1ерар гудай гьелегь- 
кар яз амукьзава. Адан аксина сере- 
нжемар кьабулун важиблу ва кар 
алай гьерекатрикай сад я. Экстрем- 
измдин ва терроризмдин аксина 
женг ч1угун неинки са гьукуматдин, 
гьак1ни гьар  са граж данин дин  
везифа я. Ихтияррин законодатель- 
стводин №35 - ФЗ "О противодей
ствии терроризм у" Р оссиядин  
Федерациядин Президентдин Указд- 
ихъ галаз рейсад яз, (15.02.2006 №116 
"О мерах по противодействию тер
роризму" документда Федеральный

законо-дательстводи экстремистви- 
лин хилек кутазва:

- терроризм ва а рехъ тухуз- 
вайбур гьахълу ийизвайбур;

- яш айиш дин, миллетдин, 
диндин, расадин рекьяй зидвилер 
твазвайбур;

- инсан миллетдин, диндин 
лишанриз килигна вине ва я агъа 
дережада таблигъа ийизвайбур;

- инсандин ва гражданиндин 
закондин итижар, азадвилер ва ихти- 
ярар ч1урзавайбур;

- миллетчивилин атрибутика 
ва ярж таблигъа ийиз, майдандиз 
экъеч1завайбур;

- экстремиствилин рекьяй мат-

ериалар чук1урзавайбур.
Террориствилин тахсиркарви- 

лерик террористический акт, залук- 
виле инсанар кьун, закондалди къаб- 
ил тушир яракьлу дестеяр арадал 
гъун, цавун ва цин улакь гваз катун 
ва масабур акатзава.

Р осси яди н  Ф едерац ияди н  
уголовный кодексдин 207-статьяда 
мягькемарнава - "Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма". 
Ихьтин тахсиркарвал авурда, табвал 
ва керчеквал чирун паталди неинки 
са къайдаяр хуьзвай органар, гьатта 
махсус вири къуллугъар ва подраз- 
деленияр к1вачел акьулдзава. Гьикь- 
ван еке материальный зарар арадал 
гъизват1а, килиг.

А ж уьредин тахсиркарвал  
авурбур гила пуд йисав агакьна 
азадвиликай магьрумзава. Чир хьун 
герек я, экстремизмдин ва террориз- 
мдин аксина кьабулзавай серенже- 
мар са гьукуматдин месэла туш. 
Адак гражданский обществодин 
вири векилрин пайни ква. Эгер квез 
са гьихьтин ят1ани делилар ашкара 
хьанват1а, чизват1а къайдаяр хуьзвай 
органриз дугъривилелди хабар ая!

ЧИ МУХБИР
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ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Шу'айб пайгъамбар ва адалатсуз 
алверчияр-мажусияр

Шу'айб, салам хьурай адаз, Къуръанда т1вар кьунвай 
пайгъамбаррикай сад я. Ибн Исгьакъа, Аллагьдин регьимдик 
хьурай вич, агакьарайвал, Шу'айбан, салам хьурай адаз, диде 
Лут1 пайгъамбардин, салам хьурай адаз, руш тир.

Виридалайни Ч1ехи Аллагьди Шу'айб, салам хьурай 
адаз, Мадйан шегьердин агьалийриз пайгъамбар хьиз рекье 
тунвай. А вахтунда ам хьиз рик1ин сидкьидай ибадат ийизвай 
ва регьимлу инсан авачир. Мадйандин агьалияр алверчияр 
тир. Абуру къуьл къачудай ва къиметар хкаж жедалди ам 
хуьдай, адалай кьулухъ маса гудай. Лугьуда хьи, игьтикар 
(садан четин гьалдикай менфят къачун) сифте ишлемишайбур 
Мадйандин агьалияр тир. Генани лугьузвайвал, абурухъ кьве 
уьлчме авай: ч1ехиди ва гъвеч1иди. Ч1ехибур абуру са шей 
къачудайла ишлемишдай, гъвеч1ибур - маса гудайла. Къуьл 
маса гудайла абуру кими яз алцумдай, къачудайла кьадарди- 
лай артух ийиз гьалават жедай, яни чпивай жедайвал инсанар 
алдатмишзавай. Шу'айб пайгъамбарди, салам хьурай адаз, 
алишверишдин крарик хкуькьунардачир. Ада бубадилай ирс 
яз амай лапагар хуьдай ва Аллагь Тааладиз къуллугъ ийидай.

Са сеферда Шу'айба, салам хьурай адаз, ибадат ийида- 
йла, адан патав са таниш тушир инсан атана, адаз салам гана ва 
лагьана: "Вун хъсан инсан тирвиляй, заз вахъ галаз са ихтилат 
ийиз к1анзава". Ада ахъайна, яни вичи виш уьлчме къуьл 
къачуна, амма ана къад уьлчме бес жезвачир. К1еве гьатай 
инсанди Шу'айб пайгъамбардивай, салам хьурай адаз, куьмек 
т1алабна. Пайгъамбар адахъ галаз санал савдагаррин патав 
фена ва муьштеридин ва абурукай садан арада хьайи 
агьвалатдикай ахъайна. Анжах абуруз Шу'айб пайгъамбардиз, 
салам хьурай адаз, гьич ябни гуз к1анзавачир ва маса гудайла 
кими яз алцумун, къачудайла кьадардилай артух ийиз гьалават 
хьун, ам абурун къайда тирди, ягьсуздаказ къейд авуналди, 
бес тахьанвайди, алверчийриз мугьмандив вахгуз к1ан хьанач. 
Амма алвердин ахьтин къайда Аллагьди ихтияр таганвайвиляй 
Шу'айб пайгъамбарди, салам хьурай адаз, разисузвал къалу- 
рна.

Шу'айб пайгъамбарди, салам хьурай адаз, мугьмандив 
кими хьанвай къуьлуьн кьадар вахкана к1анзава лугьуз, савда- 
гаррихъ галаз гьуьжетариз хьайила, абурун вилик Жабраил 
малаик, салам хьурай адаз, инсандин ухшарда аваз пайда хьана 
ва салам гана. Пайгъамбарди адан саламдиз жаваб гана ва 
хабар кьуна: "Вун вуж я?" Малаикди вич вуж ят1а лагьана ва 
Шу'айбаз, салам хьурай адаз, Мадйандин ва Айкидин 
агьалияр диндал эверун тапшурмишнавайди малумарна.

Аллагьдин эмир агакьай Шу'айб пайгъамбарди, салам 
хьурай адаз, Мадйандин ва Айкидин агьалияр к1ват1на ва 
Аллагьдилай гъейри мад садазни ибадат тавуна к1анзавайди 
лугьуналди, мажусийриз Исламдал эверна. Кимиз алцумун 
алверда къадагъа тирди ва ак1 хьайит1а, Аллагьдин патай 
абурун кьилел бедбахтвилер къведайди, пайгъамбарди абур 
гъавурда туна. Амма а инсанри чпиз ата-бубайрилай атанвай 
дин ва адетар инкар тийидайди къейдна. Идан жигьетдай 
Къуръанда лагьанва (мана): "Чна мадянитрин патав чпин 
стха Шу'айб рекье туна. Ада лагьана: "Я зи халкь! 
Аллагьдиз ибадат ая, гьик1 хьи, квез Адалай гъейри мад 
маса иллагь авач. Куь Халикьдин патай квез ачух лишан 
атанва. Кимиз алцум мийир, терезрал алдатмишмир ва 
къайда турдалай кьулухъ, чилел алчахвилер чук1урмир.

Эгер куьн инанмишбур ят1а, куьн патал гьак1 хъсан я"
("аль-А'раф" сура, 85-аят).

Гьа и юкъуз яргъал фейи нетижасуз гьуьжетрилай 
кьулухъ, абур чк1ана ва генани пуд юкъуз к1ват1 хъхьана. 
Амма и дуьшуьшри такьурвилерилай гъейри, арадал гъайи 
мад са шейни авачир. Адалай кьулухъ абур вири, Шу'айб 
пайгъамбардихъ, салам хьурай адаз, галаз санал гьакимрин 
кьилив фена.

Мадйандин ва Айкидин гьакимар тир Абу Жадгьавза, 
Калмана, Са'фаса ва Карашата, вирида са гафуналди чпин 
гъуцарихъ-бутрихъ кягъ тавун т1алабна.

Гьукумдихъ ва девлетдихъ Ислам диндал эвер гун 
акъвазарун патал, Утбади, Мугьаммад Пайгъамбардиз, салам 
ва хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, теклифай 
жуьреда, гьакимрини Шу'айб пайгъамбардиз, салам хьурай 
адаз, эгер ада дин туна чпихъ галаз хьайит1а, девлет ва гьукум 
адахъ галаз пайдайди теклифна. Амма Шу'айб пайгъамбарди, 
салам хьурай адаз, гьа Мугьаммад Пайгъамбарди, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, хьиз, гаф бегьем 
сивяй акъатдалди абур акъвазарна ва Нугь, Гьуд, Салигь, 
Ибрагьим ва Лут1 пайгъамбаррин, салам хьурай чпиз, 
халкьарин кьилел атай бедбахтвилерикай лагьана.

А ч1авуз Калмана къарагъна лагьана: "Эгер гьа вуна 
лугьузвайвал, бедбахтвилер кьилел къвезват1а, чи кьилел 
цавун к1ус аватдайвал ая, чи бутар рахадайвал ая. Эгер абур 
вахъ инанмиш хьайит1а, ви гьахълувилин жигьетдай шагьид- 
вализ хьайит1а, чун, са рахунни алачиз, вахъ инанмиш жеда". 
Аллагьдин илчи бутрив агатна ва хабар кьуна: "Куь Халикь 
вуж я? Зун вуж я?" Вири халкьди пайгъамбардихъ галаз абур
ун жаваб вилив хуьзвай. Бутри ачухдаказ жаваб гана: "Чи 
Халикь - вири дуьнья халкьнавай Аллагь я, амма вун, я 
Шу'айб - Аллагьдин илчи".

Амма а инсанриз и аламат бес хьанач, абуру чпи гайи 
гаф хвенач. Абуру Шу'айбан, салам хьурай адаз, гьахълувал 
бутри шагьидвал ийида лагьана вилив хвеначир. А ч1авуз 
виридалайни Ч1ехи Аллагьди абурал гужлу гар рекье туна 
ва инсанар кьиникьикай къутармиш хьуналди, к1валериз 
катна.

Гьа и юкъуз гзафбур Шу'айб пайгъамбардин, салам 
хьурай адаз, терефдарар хьана. Абур Аллагьдихъ инанмиш 
хьана. И кар Абуджадаз бегенмиш хьанач. Ада ц1ийиз дин 
кьабулнавайбуруз къурхуяр гуз башламишна, амма Шу'айба, 
салам хьурай адаз, абурук к1убанвал кутуналди, лагьана: 
"Кич1е жемир адакай". Ийир-тийир хьанвай Абуджада, 
Шу'айбан, салам хьурай адаз, терефдаррихъ галаз дяве 
башламишун патал, вичин куьмекчийриз эверна ва къуватлу 
кьушун к1ват1ун эмирна. Абур дуьз рекьел текъведайди ва 
хъсан меслятдиз яб тагудайди инанмиш хьайила, умуд ат1ай 
Шу'айб пайгъамбарди, салам хьурай адаз, а тухумдиз 
регьимсуз дуьа авуна.

Гьасятда кудай гар пайда хьана. Адан чимивал эхиз 
тахьана, к1валера авай инсанар подвалриз эвич1на. Гьатта 
идалди вири акьалтдач лагьана Шу'айб пайгъамбарди, салам 
хьурай адаз, къурхуяр ганат1ани, агьалияр чпин гафунал 
к1евиз акъвазнавай. Ахпа Аллагьди а шегьердин агьалийрал, 
чпи к1ас гайила инсан рекьизвай гзаф кьадарда 
т1вет1ер рекье туна. И агьвалатди Шу'айб пайгъам-
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бар, салам хьурай адаз, абурун рик1елай алудна, гьик1 хьи, 
абуруз гила адахъ галаз мидявалдай мумкинвал авачир.

Адалай кьулухъ виридалайни Ч1ехи Аллагьди абурал 
бедбахтвилерин гар рекье туна. Инсанар далдадихъ къекъвез 
гьарнихъ катзавай, амма Шу'айба, салам хьурай адаз, абурун 
гуьгъуьниз гьарайна: "Чукуруналди куьн къутармиш жедач, 
туба ая!" Амма абур бедбахтвилери гъавурда тунач ва абуруз 
авай жаваб гьа сад тир: "Чун вахъ ва ви Аллагьдихъ инанмиш 
туш. Гьикьван бедбахтвилер кьилел атайт1ани, гьар гьик1 
хьайит1ани, инанмиш жедач, артухара жуван жазаяр!"

Ахпа ч1улав булутди инсанар к1евна ва вири дуьнья 
абур патал дустагъханадиз элкъвена. Мич1ивили къатламишиз 
тежер чимивал гузвай. Гьа и жуьреда абурув Аллагьдин 
лугьуз тежер хьтин жаза агакьна. Шу'айб пайгъамбардиз, 
салам хьурай адаз, Аллагьдин патай вагью атана ва адаз 
инанмишбурни галаз анай экъеч1ун эмирна. ЧТулав булутди 
абур эхиз тежер чимивилив элкъуьрна кьунвай ва 
имансузриз ч1ехи азабар гана. Абурун хам кана, гзаф пис 
чимивал лекьиниз гьахьна ва абуру Жегьеннемдин хьтин 
азабар дадмишна. Чил ва цав зурзурай Жабраил малаикдин, 
салам хьурай адаз, ванци, абурун азабар артухарна ва 
абурукай садни тун тавуна эхир эцигна. Идан гьакъиндай 
Къуръанда лагьанва (мана): "Адан халкьдикай тир т1вар- 
ван авай инанмиш тахьай инсанри лагьана: " Эгер куьн 
Шу’айбан терефдарар хьайит1а, куьн чарасуз зарар хьан- 
вайбурун жергеда жеда". Абурув залзала агакьна ва абур 
чпин к1валера чин к1аникна ярхар хьанвай. Шу’айб тапа- 
рхъандай гьисаба кьурбур, на лугьуди, садрани ана 
яшамиш хьанач. Шу’айб тапархъандай гьисаба кьурбур
- зарар хьайибур я. Ам абурухъай элкъвена ва лагьана: 
"Я зи халкь! За квев зи Халикьдин Гаф агакьарна ва 
рик1ин сидкьидай квез хъсанвал хьана к1анзавай. Иман- 
суз инсанрин патахъай зун гьик1 пашман жеда кьван?" 
("аль-Агьзаб" сура, 91-93-аятар).

А вахтунда мажусияр азабрик квайла, Шу'айб пайгъам- 
бардин, салам хьурай адаз, тереф хвейибур, на лугьуди, мехъ- 
ерин шадвилин межлисдик квай. Абуруз кьиле фейи 
агьвалатар вири акуна, амма чпихъ са шейни галукьнач. Шу'а
йб пайгъамбар, салам хьурай адаз, кьуьзуь жедалди вичин 
хизан галаз шаддаказ ва агьваллувилелди Мадйан шегьерда 
яшамиш хьана. Идан жигьетдай Къуръанда лагьанва (мана): 
"Чи буйругъ атайдалай кьулухъ, Чна Шу’айб ва адахъ 
галаз санал инанмиш хьайибур, Чи регьим себеб яз 
къутармишна. Амма къанунсузар гзаф пис к1еви шелди 
кьуна ва абур, на лугьуди, садрани ана яшамиш тахьайди 
хьиз, чпин к1валера чин к1аникна ярхар хьанвай. Къуй 
гьа самудянар хьиз мадянитарни квахьрай!" ("Гьуд" 
сура, 94-95-аятар).

Насигьат
Мадйандин агьалияр мажусияр тир. Виридалайни ЧТе- 

хи Аллагьди абурун патав насигьатар гваз Шу'айб пайгъам
бар, салам хьурай адаз, рекье турла, абуру ам тапархъандай 
гьисаба кьуна. Абурун гьакимри чпин бутрихъ кягъ тавун 
патал, пайгъамбардиз къурхуяр гана. Яни абур чпин 
ягъалмишвиле мягькем тир. Гьатта абурун бутри "Чи Халикь
- вири дуьнья халкьнавай Аллагь я, амма вун, я Шу'айб - 
Аллагьдин илчи" лагьанайт1ани, абуру пайгъамбарди 
къалурай аламат кьабулнач. Абурун кьилел гьар жуьредин 
бедбахтвилер атанайт1ани, абур генани инанмиш хьаначир. 
Абурун ягъалмишвилиз ва такабурлувилиз и кьил а кьил 
авачир. Алава яз, абуру пайгъамбардивай мадни жазаяр т1ала- 
бзавай, анжах чпи сад Аллагь авайди ва чпин гунагьар тан 
тийидайди къейдзавай. Аллагь сад тирди ва ибадат авуниз 
тек са Ам лайихлу тирди шаксуз я. Идан гьакъиндай Къуръан

да лагьанва (мана): "Сад Аллагьдилай гъейри мад садазни 
ибадат мийир, я хийир, я шийир, Аллагьдилай гъейри 
мад садавайни ваз гуз жедач хьи, - тахьайт1а, вун 
адалатсуз мажусийрикай жеда" ("Юнус" сурадин 106- 
аятдиз ганвай баяндин чешмеяр: Имам ат-Т1абари, "Жами' 
аль-байан фи таъвиль аль-Къуръан"; Имам аль-Къурт1уби, 
" Аль-Жамиъу ли Агькамиль Къуръан"; Тафсир аль-Багъави; 
Аль-Магьалли ва ас-Суют1и, "Тафсир аль-Жалалайн").

Мадянитри к1евивалзавай гунагьрикай садни терезди- 
кай ат1ун тир. Абуруз "Кимиз алцум мийир ва терезрал алда- 
тмишмир" лагьайла, абуру ам чпиз ата-бубайрилай атанвай 
адет тирди къейдна ва пайгъамбардин гафар кваз кьунач. 
Гьавиляй Аллагьди абур чилелай тергна.

Терезрал ат1ун, маса гудайла кими яз гун - им инсани- 
ятдин гьа сифте вахтарилай башламишна та къенин йикъалди 
ч1ехи гунагьдай гьисаба кьазвай амал я. А къайда гьарам 
тирди, чаз Пак тир Къуръанди ва Пайгъамбардин, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, гьадисри шагьидв- 
алзава. Ик1, месела, Къуръанда лагьанва (мана): "Аллагьди 
алвер авун ихтияр ганва ва файдачивал къадагъа авун- 
ва" ("аль-Бакъара" сура, 275-аят).

Мадни (мана): "Чеб патал алцумдайла инсанривай 
тамамдаказ к1анзавай, терездикай ат1узвайбуруз ва чпи 
масадбуруз алцумдайла, абуруз зарар гузвайбуруз (терезд
икай ат1узвайбуруз) хажалат я. Дувандин юкъуз чпел 
чан хкидайди, бес абуруз чизвачни кьван?" ("аль- 
Мут1аффифин" сура, 1-4 аятар).

М адни (мана): "Куьне уьлчмедалди гудайла, 
тамамдаказ це ва дуьз терезрал алцум. Адан эхир хъсанни 
я, гуьзелни" ("аль-Исраъ" сура, 35-аят).

Аятрай малум хьайивал, терездикай ат1ун къадагъа 
алай гунагьдин амал я. Амма чи аямда гзаф пай вахтара базарда 
ва туьквенра алверчияр инсанар алдатмишиз гьалават хьанва: 
терездикай ат1узва, къиметар кьадардилай артух хкажзава, 
маса гузвай шейинин ери чуьнуьх авуналди, бегьемсуз товар 
гузва ва ик1 мад. Аллагьдихъай кич1езмачир ва инсанрихъай 
регъуьзмачир савдагарри, ачухдаказ инсанар алдатмишзава, 
Аллагьдал тапан кьинер кьазва, на лугьуди, чи аямдин са 
бязи алверчияр, ц1ийиз пайда хъхьанвай Мадйандин савдаг- 
арар я. Хажалат я ахьтинбуруз, бес чпелай вилик квайбурун 
кьилел вуч атанват1а абуруз чидач жал?!

Мусурманрин суварар къвез мукьва, гьа мусурман- 
рин юкьва яшамиш жезвай саки вири туьквенчийри, товар- 
рин къиметар сад лагьана хкажзава. Инсанриз чпин хиве авай 
сувар кьиле тухуз регьят жедайвал, Аллагь патал продуктрин 
къиметар ужузардай чкадал, алверчийри терсина ийизва. 
Ихьтинбур яни мусурманар? Къанихвилиз эхир авач. Инса- 
нди гьикьван к1ват1айт1ани, суруз тухузвайди тек са кафан 
я. Амайди вири и дуьньяда амукьзава. Гьикьван т1уьрт1ани, 
инсан тух жедач. Ада вичин нефсинал гуьзчивал тухун лазим 
я.

Пайгъамбардин, салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, асуллу гьадисда лугьузва: "Дувандин юкъ
уз адалатлу алверчи, шагьидрихъ (диндинрекье чан ганвай- 
бурухъ)  ва керчекбурухъ галаз санал къарагъ хъийида" (ат- 
Тирмизи, Гьаким ва мсб).

Маса гьадисда лагьанва: "Адалатлу алверчи Дувандин 
юкъуз, Аршдин хъендик жеда " (Дайлами, Исфагьани).

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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Перечень документов 
по охране труда

В организации по охране труда 
должны заполняться следующие 
документы:

- приказ о создании службы 
охраны труда;

- положение о службе охраны 
труда;

- долж ностные инструкции 
работников;

- комплект нормативных право
вых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спец
ификой деятельности организации;

- перечень инструкций по 
охране труда по должностям, проф
ессиям или видам работ;

- инструкции по охране труда;
- журнал учета инструкций по 

охране труда и журнал учета выдачи 
инструкций по охране труда;

- журнал регистрации вводн
ого инструктажа, программа ввод
ного инструктажа;

- протоколы проверки знаний 
рабочих по безопасности труда,

удостоверения, журналы регистра
ции протоколов и удостоверений;

- личные карточки учета выд
аваемых СИЗ;

- журнал регистрации несчаст
ных случаев на производстве;

- сведения о прохождении мед
ицинских осмотров работников;

- материалы по специальной 
оценке условий труда;
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