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РАЙАДМИНИСТРАЦИЯА

Важиблу месэлайриз килигна

17-июндиз Докъузпара 
райондин администрациядин 
дараматда вахтуналди «Докъузпара 
район» МР-дин Кьилин везифаяр 
тамамарзавайди тир Агьмед 
Агьмедован регьбервилик кваз 
нубатдин совещание хьана.

Адан карда райондин 
Собранидин председатель Абас 
Абасова, райондин кьилин 
заместителри, хуьрерин чкайрин 
кьилери, гьукуматдин идарайрин

руководителри иштиракна.
С о в е щ а н и д а л  

р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н  
экономикадин отделдин начальник 
Султанмурад Магьмудова налукар 
к1ват1унин ва хсусият актуализация 
авунин рекьяй алай йисан кьвед 
лагьай кварталдин планар 
ац1урнавай гьалдикай хабар гана.

Ада къейдна хьи, тарихдиз 
хъфизвай йисан 17 -июндилай чкадин 
бюджет ац1урунин хсуси

къазанжийри 18 миллионни 186 
агъзур манат арадал гъанва. Пландив 
гекъигайла, йисан паюна 21 
миллионни 130 агъзур манат 
к1ват1на к1анзавай. И рекьяй 
кумукьунин рекъемди 2 миллионни 
944 агъзур манат арадал гъизва.

Вахтуналди райондин Кьилин 
везифаяр тамамарзавайди тир
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Агьмед Агьмедова талукь 
къуллугъриз зур йисан эхирралди 
налукар к1ват1 хъувун ва хуьрерин 
кьилеривай чилерин участокар 
актуализация авунин рекьяй 
к1валахар акьалт1арун истемишна.

Райондин хуьрерин мектебар 
ц1ийи к1елунин йисаз гьазур хьанвай 
гьалдикай райадминистрациядин 
Кьилин заместитель Салигь

Гьажимурадова хабарар гана.
2020-йисуз Вирироссиядин 

агьалийрин перепись тухунин 
рекьяй ва «Шарвили» эпосдин 
сувариз акунвай гьазурвилерикай 
райадминистрациядин Кьилин 
заместитель Сурея Исмаиловади 
баянар гана.

Совещанидин эхирдай 
Усугъчайдин къаналда дигидай цин

кьадар бес тежезвайдакай месэла 
винел акъудна. Агьмед Агьмедова 
Ахцегьрин УОС-дин филиалдин 
директор А.Парванаев тагькимарна. 
Адавай авай месэладин рекьяй 
къайда тун истемишна.

ЧИ МУХБИР

Милли проектрай - совещание
Малум тирвал, карчивилин, 

к1валахдал таъминвилин, хаммал 
патаз-къерехдиз акъудунин ва 
кооперациядин сергьятра 
нацпроектар кардик ква. Абурун 
гьакъиндай, докладар галачиз, саки 
кьве сятда суалрин ва жавабрин 
къайдада рахунар кьиле фена.

РФ-дин сад лагьай Вице
премьер, Россиядин финансрин 
министр Антон Силуанов 
регионрин экономика вилик 
тухунин важиблувиликай ва 
федеральный министерствояр 
абуруз куьмек гуз гьазур тирдакай 
рахана.

Гуьруьш кьиле фейи залда 
Кеферпатан Кавказдин карчияр 
к1ват1 хьанвай. Регионра арадал 
атанвай месэлаяр сад-садаз 
тешпигьбур я. Нацпроектар кьилиз 
акъудун патал кредитар, процентрин 
ставкаяр ва маса пулдихъ галаз 
алакъалу месэлаяр гьялиз жедай

мумкинвилер авайдакай гьеле 
премьер Дмитрий Медведева хабар 
ганвай. Силуанова МСП-банк 
Кеферпатан Кавказда ачухун патал 
адан тереф хвена. Ада юкьван ва 
гъвеч1и бизнес хуьниз куьмекда. Ик1

хьайила, регионрин гьукумривай 
федеральный ведомствайрихъ галаз 
вири мурадар кьилиз акъудиз жеда. 
Нацпроектар ик1 виликни тухуз 
жеда.

ЧИ МУХБИР

Подпискадин гирведал

И мукьвара Докъузпара 
районда газетар ва журналар 
подписка ийидай вахт алукьуниз 
килигна, за чи райондин почтадин 
отделдин начальник Багъиров Садир 
Демировичахъ галаз гъвеч1и 
суьгьбет кьиле тухвана.

- Садир Демирович, алай 
вахтунда районда газетар ва 
журналар кхьидай вахт алукьнава. 
Абур райондин агьалийривай гьи 
къайдада подписка ийиз жеда?

-Газет ва журнал подписка 
ийиз к1анзавай райондин
агьалийривай почтадин отделдиз 
атана, я тахьайт1а почтальон к1валел 
атай вахтунда, адавай подписка ийиз

(Интервью)

жеда.
- Алай йисан кьвед лагьай 

паюнин газетрин ва журналрин 
подпискайрин къиметар 
гьихьтинбур я? Абурун къиметар 
муькуь йисарихъ галаз гекъиг 
авурла, дегиш хьанвани?

- Къиметар хкаж хьайибурни 
ава, ужуз хьайибурни. Алай йисан 
кьвед лагьай паюна «Дагестанская 
правда» газетдин ва «Народы 
Дагестана» журналдин къимет ужуз 
хьанва, амайбурун къиметар 
лагьайт1а, са т1имил хкаж хьана.

Ц1инин йисан кьвед лагьай 
паюнин газетрин къиметар 
ихьтинбур я: «Дагестанская правда»

газетдин къимет 1333 манат, “Лезги 
газетдин” къимет 433 манат, 
“Эренлардин сес” газетдин къимет 
218 манат, “Новое дело” газетдин 
къимет 1030 манат, «Черновик» 
газетдин къимет 958 манат, “Народы 
Дагестана” журналдин къимет 334 
манат я.

-Райондин агьалийри
виридалайни гзаф гьи газетар 
подписка ийизва?

- Подписка гьарда вичиз хуш 
газет ва журнал ийизва, анжах хайи 
ч1аларалди акъатзавай «Эренлардин 
сес» ва «Лезги газет» виридалайни
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гзаф кхьизва.
-Хуьрерин агьалийриз чпиз 

к1ан хьайи вахтунда, почтадин 
отделдиз атана газет ва журнал 
подписка ийидай мумкинвал авани? 
Я тахьайт1а вирида гьа са вахтуна 
подписка ийизвани?

- Эгер газет ва журнал 
подписка ийидай вахт алатнаваз 
хьайит1а, абурувай алатай варцар 
хкуд хъувуна, муькуь амай варцарин 
подписка хъийиз жеда. Гьелбетда, 
подпискадихъ гузвай пулдин 
кьадарни амай варцариз килигна, 
хкуд хъувуна, гуда.

Ва мадни абурувай Россиядин 
прессадин каталогдай медицинадин, 
спортдин, бухгалтериядин ва генани 
маса жуьреба-жуьре рекьериз 
талукь тир пешекарвилин газетар ва 
журналар подписка ийиз жеда.

- Почтадин отделдиз хквезвай 
газетар ва посылкаяр хуьрерин 
агьалийрив ахгакьардайла, куь

пешекарар гьихьтин четинвилерал 
расалмиш жезва?

-Райондин почтадин отделдиз 
хквезвай посылкаяр, журналар, 
газетар, чарар - ибур вири вахт- 
вахтунда райондин вири хуьрерин

агьалийрив ахгакьар хъувун чи хиве 
гьатзава. Почтальонди абур 
вахкудайла, иесияр к1вале авачир 
вахтарни жезва. А вахтунда 
почтальон кьвед ва пуд сеферда 
иесидин к1валел финиз мажбур 
жезва. И четинвал арадай акъудун 
патал хуьруьн гьар са агьалидин 
к1валел почтадин ящик хьун лазим 
я. Ам виридан гьаятрал алаз 
хьайит1а, чи пешекарризни са 
т1имил къезилвал жедай.

- Квез эхирдай райондин 
агьалийриз лугьудай гьихьтин 
т1алабунар ава?

-Исятда газетар ва журналар 
подписка ийидай вахт я. За райондин 
агьалийривай атана чпиз хуш авай 
журнал ва газет подписка авун 
т1алабзава.

Вадим АГЪАМУРАДОВ

Урус халкьдин зурба шаир
(Александр Сергеевич Пушкин дидедиз хьайидалай инихъ 220 йис тамам хьуниз талукь яз)

Урус эдебиятдин классик 
Александр Сергеевич Пушкин 1799- 
йисан июндиз Москвада дережалу 
агьвал авай дворянрин тайифада 
дидедиз хьана. Дидедин патай адан 
ч1 ехи буба Абрам Петрович 
Ганибал африкави, пачагь сад лагьай 
Петрдин нуьквер ва тербиякар тир. 
Александралай гъейри хизанда мад 
стха Лев ва вах Ольга ч1ехи жезвай.

1805-1810-йисара, гатуз, 
Пушкина вичин бадедин къвалав, 
Захарово хуьре (Подмосковье) 
вахтар кечирмишзавай. Ана авайла, 
гададин бадеди Арина Родионовна 
Яковлева лугьудай дишегьли няня 
(тербиячи) яз кьуна. Адан таъсирдик 
кваз Пушкин ч1ехи жезвай.

1811-йисуз Царскосельскдин 
Лицейда Александра к1елиз 
башламишна. Пушкинан
биографияда къейдзавайвал, адан 
сифтегьан шиирар 1814-йисуз 
«Вестник Европы» т1вар алай 
журналда чапзава. Адан таза 
шииррикай сад «Дуст - шаирдиз» 
тир. Жегьил шаир а ч1авуз 
«Арзамас» т1вар алай эдебиятдин 
к1ват1алдиз кьабулзава. Жегьил 
Пушкинан рик1 Вольтеран ва 
Эворист Парнидин эсеррал гзаф 
алай. Ахпа адан яратмишунриз урус

эдебиятдин классикар тир 
Батюшкова, Жуковскийди,
Фонвизина, Радищева таъсирна.

1817-йисуз А.Пушкина Лицей 
акьалт1арна, адаз 12-классдин 
колледждин секретарвилин дережа 
гана, ахпа адаз къецепатан крарин 
коллегияда къуллугъдин чка 
тайинарзава.

1819-йисуз Пушкин «Къацу 
лампа» т1вар алай эдебиятдин ва 
театрдин саналди тир к1ват1алдиз 
кьабулзава. А вахтунда Александра 
«Руслан ва Людмила» т1вар алай 
поэмадин винел к1валахзавай.

1821-йисуз Пушкина 
«Кавказдин есир» поэма кхьенай. 
Ам вичин вахтунин ч1ехи 
эдебиятчийрин эсеррин жергейра 
гьатна. Са йисалай шаирди «Евгений 
Онегин» шииррин романдин винел 
к1валахиз башламишна. Ам 1823- 
1832-йисара кхьена. Ахпа шаирди 
Емельян Пугачевакай материалар 
чириз ва к1ват1из эгеч1на. Адан 
гьакъиндай документрал кьет1и 
гуьзчивал алай. Ик1 ят1ани, 1833- 
йисуз Пушкина «История 
Пугачева», «Песни западних 
славян», «Медный всадник» эсерар 
кхьизва, «Пиковая дама» эсердал 
к1валах давам хъийизва. Кьилин

игитдикай къачагъ хкатзавай 
«Дубровский» т1вар алай роман 
кхьиз эгеч1зава. Пушкинан 
сиясатдин лирика (1817-1820- 
йисара) майдандиз акъатайла, пачагь 
сад лагьай Александр ажугъди 
кьуна. Шаир, жаза гана, суьргуьндиз 
- Сибирдиз акъуддайвал тир. И 
сеферда Пушкиназ Карамзинакай, 
Жуковскийдикай, Крыловакай 
куьмек хьана, ам суьргуьндикай 
хкатна. Кьилди къачурт1а, А. 
Пушкинан «Чаадаеваз», «Азадвал», 
«Хуьр» шиирра инкъилабдиз эвер 
гунин лишанар гьалтзавай. Шаирдин 
сес кис хьанач.

1820-йисуз, гуя алай
къуллугъдилай маса чкадиз 
ракъурзавайди хьиз къалурна, 
Пушкин Михайловское хуьруьз 
суьргуьнна. Ахпа шаирди 
айгьамдалди диндик хкуьрзавай 
ч1алар кхьена. И судуррик кваз ам 
кьвед лагьай суьргуьндиз акъудна.

1831-йисуз Александр 
Сергеевич Наталья Гончаровадал 
эвленмиш хьана. Жегьил хизанди 
Царское хуьре са дача кирида кьазва.

1836-йисуз хизанда кьуд аял
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ч1ехи жезвай. Камер-юнкердин 
дережа гайила, къуллугъдилай 
эляч1на, ам отставкадиз физва.

Шаирди яратмишнавай 
«Цурун атлу» («Медный всадник») 
поэма къайдаяр хуьзвайбурун 
цензурадин «къармахра» гьатна. 
Шаир язух къведай, кесиб шарт1ара 
яшамиш жезвай. Адан ктабар 
акъудунал къадагъа алай. Ахпа ада 
«Пиковая дама» кхьин хъувуна, са 
эдебиятдин журналда чапзава. И 
повестдай Пушкиназ еке гонорар, 
яни пулдин такьатар хквезва.

1836- йисуз А. Пушкиназ 
«Современник» журнал акъудиз 
к1анзавай. Ам машгьур хьанач. 
Анжах Пушкина а журналдин 4- 
жузда вичин тарихдин роман 
«Капитандин руш» чапна.

1837- йисуз Александр 
Сергеевич Пушкинан ва урус 
къуллугъда авай френг офицер 
Жорж Дантесан арада акьунар хьана. 
Ч1ехи шаир, «намусдин есир» адахъ

галаз дуэлдиз экъеч1на. Дантеса 
ягъай гуьлледи вичин кар авуна. 
Шаирдин руфунал залан хер хьана. 
Къутармиш жедай илаж, мумкинвал 
амачир.

1837-йисан 29-январдиз 
Александр Сергеевич Пушкин,

Урусатдин зурба шаир, гьикаятчи, 
драматург кьена. Шаирдин 
гьуьрметдай адан т1варунихъ 
шегьерар, кьилдин куьчеяр, 
майданар, институтар янава. 
Аэропортни адан т1варунихъ гала. 
Эфиопиядани Пушкиназ гуьмбет 
хкажнава. Дуьньядин вири 
уьлквейра мидаим урус шаирдин 
эсерар чирзава, абура ч1ехи 
искусстводин, медениятдин 
ишигълу, тикрар техжедай гелер ва 
нехишар ава.

Александр Сергеевич 
Пушкинан хейлин эсерар Алирза 
Саидова, Межид Гьажиева Агъалар 
Гьажиева, Мердали Жалилова, 
Арбен Къардаша ва масабуру лезги 
ч1алазни таржума авунва.

Агъадихъ чна «Эренлардин 
сес» газет к1елзавайбурун фикирдиз 
Дагъустандин халкьдин шаир Арбен 
Къардаша урус ч1алай таржума 
авунвай Александр Пушкинан са 
шумуд шиир гъизва. Буюр, к1ела!

Гуьмбетдиз

...За гуьмбет эцигна... (А.С .Пушкин)
Эцигна за жуваз гуьмбет гъилив эциг тежедай,
Адан патав халкь фидай рехъ кьадач векьи-къалгъанди. 
Ам къвазнава кьил тик кьуна винеда- 
Искендеран минарадлай кьакьанди.
Ваъ, тамамдиз рекьич зун - закай жеда руквадал 
Члаф тежер руьгь къарагъда пак илгьамдив ац1ана. 
Шаиррикай тек сад амай кьван дуьньядал 
Зи машгьурвал давам жеда дат1ана.
Вири ч1ехи Урусатда зи ад жеда турусди,
Ана авай гьар са ч1алал зи т1вар кьада эллери, 
Славянрин хтулдини, финнди, наши тунгусди, 
Къалмукьдини дуст тир гегьенш чуьллерин.
Зун яргъалди истеклу яз хуьда халкьди фикирда,
За хуш-къени гьиссерал звал гъана лугьуз нагъмадив, 
Азадвилин т1вар хкажна лугьуз пехъи девирда,
Рик1 факъиррихъ кана лугьуз сузадив.
Илгьам, табий хьухь Аллагьдиз, мийир адаз хаинвал, 
Бейкефвилер квазни кьамир, таждихъ къаних яз жемир 
Тарифни шер кьабул ая хвена рик1ин секинвал,
Ахмакь касдихъ галаз гьуьжет кьаз жемир.

Александр ПУШКИН

Фикиррикди тахьуй бархун,
Рик1ин хирер садрани мад.
Сагърай умуд; ксус мурад;
Зи тилисим, хуьх вуна зун.

Зи рик1ема ажеб макъам:
Атанай вун ислягьдиз,
Са шикил хьиз уьтери-хам, 
Гуьзелвилин иллагь хьиз.

Квахьна умуд, дерт-гъам ч1угваз 
Чалпачухда мидаим,
Вун ахварай аквадай заз,
Ви ван къведай милайим.

Физва йисар. Т1урфанри терс 
Зи хиялар чук1урна,
Ви гуьзелвал, милайим сес 
Зи рик1елай ракъурна.

Дустагъда зи физва йикъар 
Сугъулдиз, экв авачиз,
Иман, илгьам, уьмуьр, накъвар 
Ва муьгьуьббат галачиз.

Зи тилисим, хуьх вуна зун,
Хуьх зун гъуьрч зал ийир юкъуз, 
Зун гьайифрин есир юкъуз: 
Пашман ч1авуз ганай заз вун.

Къарагъдайла, хьана азгъун,
Гур лепеяр гьуьлерин зал, 
Къверла т1урфан циферин зал, 
Зи тилисим, хуьх вуна зун.

Хелветди рик1 ийиз умун,
Яд уьлквейра хьайи ч1авуз,
Ц1ун женгериз фейи ч1авуз 
Зи тилисим, хуьх вуна зун.

Пак ва ширин ягъалмиш хьун, 
Суьгьуьрдин рагъ гуьгьуьлдин зи . 
Квахьнава ам, гъафилди хьиз...
Зи тилисим, хуьх вуна зун.

Ингье мад - зи руьгь я хуррам: 
Атанва вун ислягьдиз,
Са шикил хьиз уьтери-хам, 
Гуьзелвилин иллагь хьиз.

Ргазва рик1, бахтлу я ам,
Акваз ц1ийи гьакъикъат:
Чан хтанвай иман, илгьам,
Уьмуьр, накъвар, муьгьуьббат.

Гьазурайди - Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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ШАРВИЛИ 2019-ЙИС

«Шарвили» эпосдин сувариз талукь яз
Малум тирвал, 2004-йисан 

ноябрдиз Махачкъалада юстициядин 
министерствода ва талукь тир маса 
чкайрани «Шарвили» фонд 
тамамвилелди Дагъустандин 
региональный жемятдин
мергьяматлувилин фонд
«Шарвили» регистрация авуна. 
Адахъ вичин регистрация авунвай 
Устав, Программа, банкдин счет ва 
гьак1ни офис авай.

«Шарвили» центр арадал атай 
1989-йисуз (къейд авун герек я, ам 
сифтедай культурный центр тир) 
адан тешкилатчийри 1991-йисуз 
«Лезгистандин авазар» фестиваль, 
1992-йисуз Туьркияда авай лезги 
хуьрериз фин тешкилна.

1994-йисуз Варшавада хьайи 
«Кьадардиз т1имил тир халкьарин 
уьмуьрдин ва яшайишдин 
къайгъуяр» месэладай тешкилай 
Европадин форумда иштиракна, 
анал докладни авуна, чи халкьдин 
месэлайрикай жуьреба-жуьре 
изданийра макъалаяр чапна. Радио- 
телевиденидай передачаяр гана. 
Идалай гъейри, са жерге шаиррин, 
машгьур ксарин юбилеярни

къейдна.
«Шарвили» суварин

мярекатда Кьиблепатан
Дагъустандин шегьеррай ва 
районрай бажарагълу манидарри - 
концертра, алакьунар авай 
пагьливанри гьуьжетрин акъажунра 
иштиракзава. Активный
иштиракчийриз грамотаяр, 
дипломар ва пулдин премияр гузва. 
Адет тирвал, суварин акъажунар

Эвел 24-нумрада

Тарихдин тарс

-Гьун?... Вуч лугьуда? - 
Бубадик къалабулух акатнавай. Хтул 
ч1ал кьуна, киснавай.

-Гила гьар са зат1 акъудиз, 
чилел эциг. Заз ваз къалуриз 
к1анзавай зат1 виридалайни к1ане 
ава. - Ам вуч я, къизил яни?

-Агь, акунач ваз къизил! Ам 
чепедин кур я, адай зи бубади т1ач 
хъвана.

-Бес къизил гьинава?
-Ваз инал аквадай гьар са зат1 

къизилдилай багьа я. Им тарих я, 
хтул. Къизил - къайи, гьисс авачир 
ракь я. Рик1ел хуьх, Селимхан.

-Им лампа яни?
-Эхь, ам керосиндин лампа я. 

Зун ви яшда авайла, хтул, к1валер гьа

(Давам хьун)

ихьтин лампайралди ишигълаван 
ийизвай... Гила чаз к1валера, 
куьчейрани кваз к1андай кьван хци 
эквер хьанва. Гьар гьик1 авурт1ани, 
и зиригъ (плошка) зун паталди лап 
къиметлу зат1 я.

-Камари...
-Г имишдин камари, зи ч1ехи 

вах Марьяма, ам яд гъиз булахдал 
фидайла, алук1дай.

-Г ила гьинава ви ч1ехи вах?
-Ам Азербайжан

республикадин Хьилерин хуьре чи 
багърийрикай садаз гъуьлуьз ганай. 
Вучда, аялдик квайла, кечмиш 
хьана?! Аллагьди адаз шагьиддин 
пай ганвай.

-Ан, девит. Ам заз багъиша, зун

агъадихъ галай хилерай тухузва:
-къван (ядро хьиз) къуьнелай 

гадарун;
-къван (диск хьиз) гадарун; 
-путар, къванер хкажун; 
-ц1илинал къугъун;
-зурба къванер хкажна тухун; 
-кьве дестеди ц1ил ялун; 
-гъилер гьалчун (армспорт); 
-халкьдин мани тамамарун; 
-хордин мани лугьун; 
-«Шарвили» эпосдин са ч1ук 

хуралай к1елун ва масабур.
«Шарвили» эпосдин сувар 

тухузвай югъ вири лезгийрин 
садвилин, тупламишвилин Югъ я.

И югъ, сувар, эпос генани 
жегьил несил патал ватанпересвилин 
лишан, жуван хайи чил, халкь, тарих 
к1анарзавай, чун руьгьламишзавай 
еке такьат я.

Гьуьрметлу жемятар! Гьар 
йисуз и Югъ-сувар чи халкь 
агатзавай йикъаз элкъвезва. Гьак1 
хьайила, къерехда акъвазмир, ша, 
буюр, «Шарвили» эпосдин суварик 
иштирака!

ЧИ МУХБИР

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

алукьзавай к1елунин йисуз 
мектебдиз физва. Вун мектебдиз 
фейиди яни?

Кьуьзуь бубадин рик1ел а 
уьмуьрдин лап яргъал йикъа лепе 
гана, а югъ кьуьзуьдан зигьинда 
амай. Дидеди ам гъил кьуна 
мектебдиз тухванай.

-Чун базардин къвалавай яна 
аниз фидайла, Агъам халуди заз еке 
яру ич ганай ва лагьанай: «Къуй, 
биц1ек, ви уьмуьрдин рехъ яргъалди 
хьурай!» -Сандухдин чапла къвала 
Агъам халудин къалиян хьана 
к1анзава. Къала, кван, садра ам зав
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гице. Ада и къалиян чи к1вале авайла, ч1угвадай. Гьар 
сеферда чиниз атайла, ада лугьудай: «Зи къалиян гъваш, 
зун адахъ гьасрет хьанва». Вич мугьмандиз фидай гьар 
са к1вале, адахъ са къалиян авай. Садра хуьре залзала 
хьана, чун арандиз куьчардайла, ада яргъай чун кьат1ана, 
куьчламиш жезвай куьчеда ван туна:

- Зи къалиян хуьх. Адан киседа гьамиша 
куьткуьннавай тенбек жедай.

-Заз Агъам буба садрани акунач. Ада гила 
ч1угвазмачни? - хияллу хьана гъвеч1и Селимхан.

-Ам Ватан хуьдайла, дяведа кьена...
-И спелар туьк1уьрнавай, гъилерай, яц1у 

къарагъаждин ч1унар хьтин дамарар фенвай кьегьал вуж 
я?

- Ам чи тухумдин дувул - Гьарун я. Ам 
инкъилабчи-фяле, зун адан хва я. Бубади хтулдин гъиляй 
шикилар авай альбом вахчуна, адаз суалар гуз эгеч1на. 
Хтулдин зигьин мягькем тир: ада виридан т1варар, 
кьисметар рик1ел хвенвай.

... Г атфарин гуьзел, гуьлуьшан юкъуз буба кьена. 
Ам магьребдик къуьнер кутуна, ругуд касди сурарихъ 
тухузвай. Ч1ехи буба рекье тухуз Селимханни тазиятдин 
жергейрик квай. Ада бубадин ч1ехи портрет хкажна, 
вилик кваз еримишзавай. Куьчеда гьалтзавай таяр-

туьшери, арайра гьахьиз, адавай хабар кьазвай:
- Ц1имилхан, лагь, на вуж тухузва? Ам вуж я?.. 
Абурукай икрагь хьайи Селимхана дикъетлу яз, 

мад сеферда суьретдиз кихлигна, хълагьна: - Ам зун я!

1990-й. Махачкала шегьер

Азад ва к1валахдин вахтарин къайда

Вахтунда ерилудаказ кьилиз 
акъуднавай к1валахди гзаф пул ва 
жуваз гьуьрмет къазанмишиз 
куьмекзава. Анжах куь дикъет алатиз 
хьайит1а, к1валахдал куь фикир к1ват1 
жезвачт1а ва гьамиша куьн маса 
крарал машгъул жез хьайит1а, вуч 
авун лазим я? Эгер к1валах явашдиз, 
нетижасуз физ хьайит1а ва санлай 
къачурла куьн, я тушт1а куь 
начальник куь к1валахдилай рази 
тушиз хьайит1а, гьихьтин
серенжемар кьабулун герек я?

Къарар ава! Ам неинки куь 
кьилдин месэла, алай аямда гзаф 
инсанриз к1валахдин вахтунда маса 
крарал машгъул тахьунин сир чириз

к1анзава. Гьавиляй и макъалада за 
гзаф психологри меслят гъизвай 
нетижалу къайдаяр агъадихъ куь 
фикирдиз гъизва:

К1валахдин вахтунда куьн куь 
машгъуларзава?

К1валахдин вахтунда маса 
крарал машгъул тежедайвал, сифте 
нубатда куь фикир алудзавай тайин 
тир себеб дуьздал акъудун чарасуз 
я. Себеб винел акьалтайдалай 
кьулухъ, ахпа адахъ галаз квевай 
нетижалудаказ женг тухуз жеда.

Ша, чна к1валахдин вахтунда 
гзаф вахтара фикир алудзавай 
месэлайриз килигин:

1. Галат хьун. Гьелбетда, и

месэла ял ягъайла, гьялиз жезва. 
Эгер куьн галат хьанват1а, им к1валах 
туна, хъфидай багьна туш. Гьавиляй, 
лап хъсан меслят - им алава къуват 
хгудай чешмейрихъ къекъуьн я. 
Ахьтин чешмейрикай агъадихъ 
ганва. Ак1 хьайила, квез и макъала 
эхирдалди к1елдай себеб ава.

2. Гишин хьун. И месэла 
гьялун патал, куь гъилик недай- 
хъвадай са шей хьун лазим я. Мисал 
яз, к1ерецар, я тушт1а кьурурнавай 
емишар. Ибур калорияр квай шейэр 
я. Гьавиляй са гъвеч1и вахтунда 
гишинвал алудуналди, абуру 
инсандин бедендиз къуват гузва ва 
к1валах давамариз тазва. Гьелбетда, 
хийирлу ва т1ебии т1уьнар 
ишлемишун хъсан я. Гьа са вахтунда 
экуьнахъ ва нисинихъ незвай 
т1уьнриз фикир тагана тамир. Ак1 
хьайила, квез гзаф гишин жедач, 
амма т1имилдахъ галаз женг тухун 
патал са зерре т1уьрт1ани, бес жезва.

3. К1 валахдин юлдашар. Эгер 
куь к1валахдин кардиз юлдашри 
манийвал гуз хьайит1а (лугьун хьи, 
гьамиша са вуч ят1ани хабар кьаз, я 
тушт1а, са гьихьтин ят1ани к1валахдиз
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хас тушир суьгьбетар ийиз), куьне 
хъуьтуьлдаказ ахьтин къайдадин 
вилик пад к1евелай кьуна к1анда. " Ял 
ядай вахтунда, я тушт1а, к1валах 
акьалт1арайдалай кьулухъ, чун а 
темадай рахада" лугьудай гафари лап 
хъсан таъсирзава.

4. Социальный сетар. Гьар са 
шейиниз вичин вахт ава. Гьак1 
к1валахдин вахтундани, гьелбетда, 
вири фикир анжах жуван вилик 
акъвазнавай к1валахдиз желбун 
лазим я. Соцсетрай куь телефондиз 
къвезвай хабарри куьн машгъулар

тавун патал, абур са кьадар вахтунда 
хкуд, я тушт1а, а малуматриз, лугьун 
хьи, са сятдилай килиг. Са кьадар 
вахтунда абур гьак1 рик1елай алуд.

5. П1ап1рус ч1угун.
К1валахдикай лап гзаф п1ап1рус 
ч1угуни машгъуларзава. Гьайиф хьи, 
гзаф инсанри ам ч1угвазва. К1валах 
анихъ галамукьрай, тенбекдин 
гумадикай чандиз авай зарардикай 
ина кхьиникай лазимвал авач, саки 
виридаз а кар малумди я. Гьавиляй, 
жуван чандиз, жибиндиз ва 
к1валахдин еридиз авай зарар

фикирда кьуна, а пис къилих хкудун 
чарасуз я.

6. Чай, къагьве. Мукьвал- 
мукьвал саналди чаяр хъваз 
эверзавай к1ват1алри куь к1валахдин 
вахт къакъудзава. Гьавиляй чай- 
къагьве к1валахдин вахтунда 
хъвайит1а хъсан я, я тушт1а, са гъвеч1и 
ял ядай вахтунда...

(Кьат1 ама)

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

СПОРТ

Гьабиб Нурмегьамедован т1варунихъ 
галай школа эцигда

Дагъустанда пешекар тек 
кук1унрай UFC-дин дуьньядин 
чемпион Гьабиб Нурмегьамедован 
т1варунихъ галай школа эцигда. 
Адакай «Учительская газета» 
чешмеда чапнавай интервьюда 
тренер ва пагьливандин буба 
Абдулманап Нурмегьамедова хабар 
гана.

Машгьур пагьливандин 
т1варунихъ галай объект эцигун 
патал РФ-дин Президент Владимир 
Путина 600 миллион манат пул чара 
авунва.

Рик1ел хкизва, Гьабиб 
Нурмегьамедов Конор Макгрегоран 
винел гъалиб хьайила, В. Путинанни 
Гьабибан арада гуьруьш кьиле 
фенай. Президентди адаз а ч1авуз 
герек атайла, куьмекар гун хиве 
кьунай.

Гила Гьабиб нубатдин

акъажунриз гьазур жезва. Адахъ 
галаз нубатдин бягьсиниз америкави 
Дастин Порье экъеч1да. Гьабиба 
кьвед лагьай сеферда яз вичин 
чемпионвилин ч1ул хуьда.
Акъажунар 7-сентябрдиз Абу-

Дабида кьиле фида. Аниз адан 
бубадивайни физ жеда. Виликдай 
хцин женгер США-да фидайла, 
Абдулманапаз и карда къадагъа 
эцигнавай.

ЧИ МУХБИР

«Хабаррин хатасузвилин йикъар» 
- региондин конференция

Хабаррин хатасузвилин 
сергьятра аваз, «ИнфоТеКС» 
компанияди тешкиллу яз, «Россия - 
зи тарих» т1вар алай тарихдин 
паркуна конференция кьиле тухвана. 
Адан к1валахда РД-дин
Правительстводин председателдин 
заместитель Рамазан Жафарова, РД- 
дин информациядин, алакъайрин ва

массовый коммуникацийрин 
министр Сергей Снегирева 
иштиракна.

Чи райондин патай ана ЕИЦ- 
дин директор Акиф Балакишиева 
векилвал авуна.

Вичин рахунра Р. Жафарова 
къейдна: алай девирда рекъемрин 
форматди уьмуьрдин вири хилер

кьазва. Авай хъсанвилерихъ галаз 
санал, хатавал арадал гъизвай 
дуьшуьшарни ава: хабаррин
гьакъиндай хатасузвал
госструктурада хьиз, гьак1 
коммерческий тешкилатрани
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таъминарун герек къвезва. 
«Йисалай-йисуз информациядин 
гьелегьар кьун, компьютеррин 
гьужумар авун дебдиз элкъвенва.

Алатай йисуз гьукуматдин 
властри ахьтин 15 миллион 
гьужумриз жавабар гана, абур 
кьулухъди элкъуьрна. «Чи форумдин

2019-йисуз чи республикадин 
сергьятра пассажирар тухузвай 
автотранспортдин аварияр артух 
хьана. Рекьерин улакьрин хаталу 
дуьшуьшур кьезил автомобилрин 
гьерекатри арадал гъизва. Кьилин 
себебар юридический ксари ва 
индивидуальный карчийри 
эцигнавай къайдайрин актар, 
пассажирар тухунин рекьяй 
къайдаяр ч1ур авунилай, кваз 
такьунилай аслу жезва.

Рекьиз экъеч1дайла, вилик 
кумаз медицинадин килигунар 
водителриз тухузмач, транспортдин 
такьатар рекьерин линиядиз 
ахъайдайла, улакьдин техникадин 
гьалар гуьзчивилик кутазвач. Гзаф 
автобусрин конструкцияр ч1урзава 
(абура алава ацукьдай чкаяр 
эцигзава, ана кудай ва кьенятдай 
зат1арин бакар жезва, ксудай чкаяр 
арадал гъизва, пассажиррин салонра 
парцин атсекар жезва)

Жуьреба-жуьре тешкилатрихъ 
галаз транспортдин такьатар эцигдай 
тапарар квай икьрарар кут1унзава, 
гуя транспортдин такьатар 
техникадин рекьяй ремонтдик ква,

макьсад - хийирлу кейсар арадал 
гъун, ИБ хилен пешекарар гьазурун, 
рабочий станцияр ва серверар 
хатасуз хабарралди таъминарун я», - 
хълагьна министрди.

водителрин дестейрин
медосмотрияр тухузва ва масабур.

Гьуьрметлу пассажирар! 
Общественный транспортда аваз 
фидайла, хатасузвилин къайдайрал 
амал ая, хатасузвилин ч1улар 
кут1униз, рик1елай алудмир. 
Автобусра ва маршрутдин таксийра 
акьахдайла, эвич1дайла, дикъетлу, 
аваран инсанар хьухь!

Гьуьрметлу водителар, рик1ел 
хуьх: куьне автобус гьалдайла, ана 
гзаф инсанар, гьа жергедай яз 
аяларни жезва. Куь транспортдин 
такьатда ацукьайла, вирида квел чпин 
чанар аманат ийизва. ДТП-дин 
тахсиркарвилер ва дуьшуьшар 
арадал татун патал 2019-йисан 10- 
июндилай 19-июндалди Ахцегь ва 
Докъузпара районрин сергьятра 
«Маршрутка» т1вар алаз,
оперативный серенжемрин
операция кьиле тухузва.

Р. АСКЕРОВ, Россиядин 
ОМВД-дин Докъузпара районда 

кардик квай ОГИ БДД-дин 
начальник, полициядин майор
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