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Гьуьрметлу докъузпаравияр!
За Квез алукьзавай виридуьньядин
мусурманрин
паклу
сувар - Къурбан-Байрам мубаракзава. И сувари мергьяматлувилин,
регьимдин,
чарадан
дердиникай
хабар
кьунин,
руьгьдин
кьакьанвилин, эдебдин михьивилин
лишанар яржламишзава. И сувари
чи рик1ериз умудар гъизва, руьгьдин
виниз тир хесетриз: регьимлувилиз,
мердвилиз,
сабурлувилиз,
сад
муькуьдан
гъавурда
гьатуниз,
инсанрикай
къайгъу
ч1угуниз,
халкьарин
медениятриз,
адетриз
гьуьрмет авуниз эвер гузва.
Къуй Аллагьди квекай гьар
садаз, куь мукьвабуруз, хайибуруз
къулайвилер
ва
гегьеншвилер
ракъуррай. Къуй Исламдин ивирри
чи
уьлкведа
ислягьвилиз
ва
халкьарин
рейсадвилиз
къуват
гурай!

Вахтуналди «Докъузпара район»
МР-дин Кьилин везифаяр тамамарзавайди тир Агьмед АГЬМЕДОВ

РАЙАДМИНИ С ТРАЦИЯДА

Нубатдин планерка
5-августдиз
райадминистрациядин актовый залда нубатдин
планерка хьана.
Адан карда райондин кьилин
заместителри,
гьукуматдин
идарайрин
руководителри
ва
начальникри,
хуьрерин
чкайрин
кьилери иштиракна.
Планерка
«Докъузпара
район» МР-дин кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Агьмед

Агьмедован
регьбервилик
кваз
кьиле фена.
Йикъан
повесткада
райадминистрациядин
экономикадин
отделдин начальник Султанмурад
Магьмудова райондин чилин ва
юзан
тийизвай
девлетдин
объектрилай
атанвай
налукар
пландин
рекьяй
ац1уруникай
малумат гана.
Ахпа
райадминистрациядин

кьилин
заместитель
Салигь
Гьажимурадова
ц1ийи
к1елунин
йисаз райондин школаяр гьазур
хьанвай гьалдикай баянар гана.
Вичин рахунра С.Магьмудова
къведай йисалай хам-малдал къведай
кадастрдин къиметрикай ва адан
къурулушдикай
суьгьбетна.
Ада
планеркадин иштиракчийривай

эренлардин сес
юзан тийизвай девле эменнидин
яшайишдин
к1валерин,
ц1ийи
эцигунрин ва чилерин участокрин
зеленкаяр - гьукуматдин регистрациядин
дуьзвал
къалурзавай
шагьадатнамаяр ац1урун чарасуз
герек тирдакай мад сеферда рик1ел
хкана.
Муниципалитетдин регьберди
хуьрерин
кьилериз
пландин
къайдада аваз и кардиз килигун ва
истемишун
кьилиз
акъудун
теклифна.
Мадни,
С.Гьажимурадова
къейд авурвал, райондин мектебра
вири ремонтдин ва гьазурлухвилин
к1валахар кьилиз акъуднава, анжах,
ц1аяр кьунин аксина ишлемишдай
гьазурлухвал квачиз. И йикъара
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талукь тир комиссия тешкилна, чна
ц1 аяр кьуниз акси к1валахарни
райондин образованидин тешки-

латра кьилиз акъудна кутягьда лагьана ада.
ЧИ МУХБИР

ВКС-ДИН КЪУРУЛУШ

Россиядин оборонадин кьуш

2015-йисан
1-августдилай
Россияда Гьавадин дяведин ва
Гьавадинни
космический
оборонадин кьушунар сад авуна,
РФ-дин Гьавадинни космический
къуватар арадал гъанва. РФ-дин
оборонадин
министр
Сергей
Шойгуди хабар гайивал, ц1ийи
къуватар арадал гъунин макьсад
уьлкведин гьавадинни космический
къурулуш лап хъсандиз хуьн я. Ида
кар алай са шумуд месэла гьялдай
мумкинвал гузва.
Кьушунар
вилик
тухунин
рекьяй
военно-технический
политика туьк1уьрунин патахъай
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жавабдарвал артухарда. Гьавадинни
космический
хилел
важиблу
месэлаяр гежел тевгьена гьялда.
Кьушунар
карда
ишлемишунин
мянфятлувал хкажда ва галайгалайвал гьавадинни космический
оборонадин къурулушар вилик фин
таъминарда. Россиядин кьушунрин
ц1ийи къуватрик акатзава: гьавадин
дяведин къуватар, гьавадин ва
ракетрин
къурулушриз
акси
оборонадин кьушунар ва гьак1ни
космический
кьушунар.
Лугьун
лазим я хьи, Россиядин гьавадин
дяведин къуватрихъ чпин яргъал
тарих ава. Амни пачагьдин

девирдихъ галаз алакъалу я.
1912- йисуз
(12-август)
Урусатдин эхиримжи император
кьвед лагьай Николаян указдалди
Генеральный
штабдин
Кьилин
управленидин къвалав авиациядин
сад лагьай часть тешкилна.
Гьа идалди Урусатдин яракьлу
къуватрин ц1ийи хел арадал гъанай.
Гуьгъуьнлай
адал
Россиядин
империядин
гьавадин
дяведин
къуватар ва ахпани императордин
гьавадин дяведин флот т1варар
акьалтна. Идан гьакъиндай архивра
ихьтин
документар
ама.
Империядин
военный
министр,
кавалериядин
генерал
В.
Сухомлинован къул алай 397нумрадин приказ 1912-йисан 12августдиз
акъудна
ва
адан
бинедаллаз гьавадай фидай улакьрин
ва гьавадихъ галаз алакъалу вири
частар
Генеральный
штабдин
Кьилин
управленидин
генералмайор М. Шишкевича регьбервал
гузвай
воздухоплавательный
частунив вахкана.
1913йисан декабрдиз вучиз
ят1ани и часть терг авуна ва адан
везифаяр
Военный
министерстводин военно-технический Кьилин
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управленидин воздухоплавательный
отделенидин
ва
Генеральный
штабдин
кьушунрин
къуллугъ
ийидай ва частар туьк1уьрдай
отделдин хиве туна.
Урусатда Октябрдин инкъилаб
гъалиб
хьайила,
рабочийринни
лежберрин Гьавадин Яру флот
тешкилна. 1933-йисан 28-апрелдиз
алимрин,
авиациядин
инструкторрин,
авиациядин
промышленностдин
работнткрин,
РККА-дин
ВВС-дин
Халкьдин
Комиссаррин Советдин къарардалди
18-август В ирисоюздин авиациядин
югъ яз малумарна. Ахпа адакай
СССР-дин Гьавадин Флотдин, ахпани
Авиациядин югъ хьана.
Къейд ийин хьи, вири девирра
инсаниятдихъ цавар муьт1уьгъардай
мурадар хьайиди я. И карда
Советрин Союзди агалкьунрин ва
дамахлу рехъ тухвана: эгер Ватандин
Ч1ехи дяве жедалди Рагъак1идай патан
уьлквейри СССР-дин авиациядин
промышленоность са акьван кваз
кьазвайди туширт1а, дяведин ва
гуьгъуьнин йисара чи уьлкведин
авиацияди виликди рум гана ва
цавун бушлухрин иесивал авуна.
Иллаки 1950-йисара.
Алимри,
авиаконструкторри
авиациядин
промышленностда
халисан инкъилаб арадал гъана.
Гьавадиз технический жигьетдай
пара тамам самолетар акъудна. 1960йисара къецепатан уьлквейрин гзаф
пешекарри хиве кьуна, военный,
дяведин самолетар акъудунин

рекьяй СССР дуьньядин майданда
башчидиз,
лидердиз
элкъвенва.
СССР-дин
Гьавадин флот
штурмовой,
истребительно
бомбардировочный
жуьредин
самолетралди,
истребителралди
таъминарнавай. Абурухъ ядерный
бомбаяр тухудай мумкинвални авай.
Авиацияди
Гьавадин
дяведин
къуватрин вилик акъвазнавай вири
месэлаяр
гьялзавай:
гьавадин
разведкадин
жуьреяр,
кьушунар
хуьнин, абуруз гьавадай куьмек
гунин,
десантар,
разведкадин
дестеяр лазим чкайриз агакьарунин
ва абур лазим ч1авуз вахчунин,
артиллеристриз
куьмек
гунин,
кьушунар
ва
техника
чкадал
агакьарунин, самолетрин экипажар
къутармишунин, хер хьанвайбурун
гьакъиндай къайгъу ч1угунин...
Алай
вахтунда
гьавадин
такьатрин кьилиз акъудна к1анзавай
крар мадни артух хьанва. Исятда
женгинин дежурство кьиле тухузвай
радиотехнический,
зенитринни
ракетрин
ва
истребительный
авиациядин
частари,
подразделенийри
Россиядин
Федерациядин гьавадин бушлухрин
хатасузвал хуьзва.
Гьа са вахтунда РФ-дин
Президент,
Верховный
главнокомандующий
Владимир
Путинан
къарардалди
яргъал
авиациядин самолетри дуьньядин
вири районар, пип1ер гуьзчивилик
кутунва ва мукьвал-мукьвал цава
лув гузва. Чи уьлкведин ва гьак1

дуьньядин майданда ислягьвал хуьн,
дяведин
ц1ай
кутаз к1анзавай
уьлквейрин иштягьар квадарун ва
дявекарриз дуьзгуьн жаваб гун патал
лазим
кьадарда
алай
аямдин
техникани герек жезвайди я.
Къенин юкъуз Гьавадинни
космический
къуватар
лазим
кьадарда
самолетралди,
вертолетралди,
пешекарралди
таъмин я. Эхиримжи йисара чи
уьлкведин
Президентди,
гьукуматдин
Яракьлу
къуватрин
хилез, оборонадин месэлайриз еке
фикир гузва. Лазим кьадарда пулар
чара ийизва. Россиядин аскерар,
офицерар
патал
яшайишдин,
къуллугъ авунин къулай шарт1ар
тешкилзава,
абур
яшайишдин
к1валералди таъминарзава. Ихьтин
сиясатди хъсан нетижаярни арадал
гъизва.
Россиядин
аскердин
авторитет хкаж
хъхьанва.
Ватанпересвилин
руьгь
квай
кьушунри лап муракаб месэлаяр
гьялзава. Уьлкведин гьавадин ва
чилин сергьятар хуьнин карда ВКСдин роль екеди я.
Къейд авун лазим я хьи,
Россиядин Гьавадинни космический
къуватра
дагъустанвийри,
гьа
гьисабдай
яз
лезги
халкьдин
векилринни
уьтквемдиз,
гьакъисагъвилелди
къуллугъзава.
Ватандин къаравулда акъвазнавай
абурухъ
сагъламвал,
агалкьунар
хьурай!
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

«Жегьилар наркоманвиликай гьик1 хуьда?»
(Наркологдихъ галаз интервью)
Чи обществодик къалабулух
кутазвай пиянискавилин, тиряк квай
зат1ар ч1угунин, абурун вилик аслу
хьунин месэла акъвазна садни-кьве
йис туш. И тема «чалзавай» кьван,
чун шарт1уналди галатни жезва.
Ч1ехи пай инсанри наркомания
туьхк1уьр тежедай, илаж авачир рехъ
хьиз кьабулзава.
Гьихьтин
наркотикар алай
вахтунда
виридалайни пара чк1изва? Аялри
абур ишлемишзавайвилин лишанар
гьик1 винел акъудда?
И ва маса суалриз «Ругул ва
тиряк квай зат1ар» темадай ЦРБ-дин
нарколог Камалов Асиф

Илмудиновича жавабар гана.
- Асиф Илмудинович, куьне
наркотикрин аксина чи райондин
образованидин
тешкилатра
гьихьтин
серенжемар
кьиле
тухузва?
- Наркоманиядин аксина чна
образованидин
тешкилатра
суьгьбетар тухузва, лекцияр к1елзава,
жуьреба-жуьре
серенжемар
тешкилзава.
- Алай вахтунда гьихьтин
наркотикар ч1кизва, абурун таъсир
гьихьтинди я?
Эхиримжи ц1уд йисуз
Россияда синтетикадин наркотикрин

такьатар,
«амфетаминар»
чк1из
башламишнава.
Абур
инсандин
психика
кардикай
хкудзавай,
куьжуькьунрин гьерекатар арадал
гъизвай стимуляторар я. Абуру
инсандин гьиссер хци ийизва ва абур
ишлемишуни
вичин
аслувилик
кутазва. Инсандин психадикадик
хуькуьрзавай вири зат1ар чи уьлкведа
наркотикар яз гьисабзава.
Аялри
наркотикар
ишлемишзавайвилин
лишанар
гьик1 кьада? Диде-бубайри, сифте
нубатда, аялрал гуьзчивал
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- Гзаф диде-бубайри гъалат1
кваз фикирзава:
Эгер аялрин гъилин дамаррик
хирен гелер квачт1а, вири дуьз я,
амма ак1 туш. Гзаф кьадар
дуьшуьшра
аялри
тиряк
квай
зат1арикай
(наркотикрикай)
ни
ч1угунва, ам хъвана, ишлемишна,
ч1угунва, нефес кьазва. Наркотикар
ишлемишзавайвилин
сифте
ва
умуми лишанар агъадихъ галайбур
я:
1) Аялдин сирлувал ч1ехи
жезва. Диде бубадихъ галаз сифте
вахтара алакъаяр ч1ур жедач.
2) Ч1ехи жердавай са куьнихъни
галаз алакъалу тушир пулдин истемишунар арадал къведа. Аялди
гьихьтин рекьелди хьайит1ани, дидебубадивай пул т1алабда.
3) Аялдихъ ц1ийи, шаклу дустар
жеда, абур теквиле кьил акъат
тийидай ибарайралди рахада;
4) Аялдихъ к1елунин рекьяй
итиж амукьдач, тарсарив агакьун
агъуз аватда;
5) Аял гзаф вахтуналди куьчедин таъсирдик акатда;
6) Аялдин низам дегиш жеда:

виликдай ислягь аял гила хъел
акатдайди, ат1ай жавабар гудайди
хьанва;
7)
Кьиле физвай крариз
аламатдин реакция хьун: къизгъин
акьунра-къайгъусузвал,
хъуьруьнар, секинвал. Секин ч1авуз
- хъел, ажугъ, вичивай вич хуьз
тахьун, са себебни авачир хъуьруьн.
8) Г айи суалриз акатай саягъда
жавабар гун. Иник аялдин т1уьнин
темягь агъуз аватун, яргъалди ксун,
вилерин шкъаяр шуьк1уь хьун,
зигьин кур хьун, чин яру хьун ва
маса
лишанарни
акатзава.
И
лишанар
наркотикрин
жуьребажуьре
дестейрин
ва
абур
ишлемишзавайвилин
муьгьуьр
алайбур я.
- Аялар наркотикрин таъсирдик акатнавайди чир хьайи
диде-бубайри чпи-чеб гьик1 тухун
лазим я?
- Гьайиф хьи, гзаф вахтара
диде-бубайри аялрин низамда хьайи
дегишвилер кьат1ун тийиз алахъзава.
Чпи-чеб алцуруналди, абуру аялрин
гъавурдик кутунин делилриз яб
гузва, ахпа кисна ацукьзава. Диде-

бубади
гьикьван
фад
аялдин
патахъай къайгъу ч1угурт1а, гьакьван
хъсан я. Наркологдин консультация
пулсузди я. Учетда хьун, тахьун
гуьгьуьллу шарт1уналди эцигзава.
Амма чпяй инсанрин гуьгьуьлдик
хк1адай
кьуьруькар
акъатайла,
ахьтинбур учетдиз са рахунни алачиз
къачузва. Гьик1 лагьайт1а, абур
наркотикрин
таъсирдик
квайди
ашкара хьанва. Таб квай кич1евал
алудна
к1анда,
герек
ч1авуз
наркологиядин кабинетдиз атун ва
врачдин меслятар кьилиз акъудун
важиблу
я.
Анжах,
ихьтин
дуьшуьшда
аялрин
гележег
наркотикрин таъсирдикай хуьз жеда.
- Диде-бубайривай аялар нар
котикрин тиъсирдик акат тавун
патал вуч ийиз жеда?
- Виридалайни кьилинди абурун чпин уьмуьрдин къурулуш,
чпи-чеб тухузвай къайда я. Иник я
ички, я эрекь ишлемиш тавун
акатзава.
Кьвед
лагьайди,
аял
гьихьтинди ят1ани, гьахьтинди яз
кьабулна к1анда. Гзаф аялар авай
хизанра,
абуруз
са
къайдадин
к1анивиляй килигна к1анда. Аялриз
гьараяр гумир, абур векъи шарт1ара
твамир.
Аялрин
алахъунриз,
машгьурвилериз дикъет це, абурун
руьгь гьевеслувилив ац1ур ая.
Хийирлу к1валахрал абур желб ая.
Агалкьунар хьайила, аферин, лагь.
- Наркологдин учетда наркотикрилай аслу ксар авани?
- Эхь, чи ЦРБ-дин учетда ара
дат1ана хъвазвай 60 кас ва 2 тиряк
квай зат1ар ишлемишзавай ксар ава.
Чна, абурун к1валериз физ, абурухъ
галаз профилактикадин серенжемар
тухузва,
абуруз
талукь
тир
медицинадин
къуллугъ
ийизва.
Наркомания дибдай терг авун патал
райондин хуьрера дат1ана женг
тухузва.
ЧИ МУХБИР

Лезги театрдин тарихдай...
Инкъилабдин вакъиайрин ва
большевикрин
таъсирдикди
к1венк1вечи фялеяр тир ахцегьви
Идрис
Шамхалова,
Шамсудин
Мусаханова, Гьасан К1исриева ва
масабуру
зегьметчи
халкьдин
классовый
къанажагъ
хкажунин
мурадралди
1906-йисус
Бакудин
рабочий район тир Сураханада лезги
ч1алал тамашаяр къалурдай гьевескар театр тешкилнай.
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Театрди лезги рабочийриз ва
гатуз хуьрериз хъфей ч1авуз гьанин
агьалийриз урус ва азербайжан
ч1аларай
таржума
авур
Л.Н.Толстоян «Сад лагьай чехирчи»,
УГьажибекован «Ашукь Къариб»,
чпи туьк1уьрай пачагьдиз акси
фикирар
квай
«Дагъустандин
цуьквер»,
«Буржали»,
«Куьгьне
Турция»
ва
маса
тамашаяр
къалурнай. Лезги халкьдин театрдин

дувулар дегьзаманайриз фенват1ани,
чахъ пешекар театр, яни Европадин
къайдадин
театр,
1906-йисал
къведалди авачир. Лезги халкьдин
сад лагьай актер, режиссер ва
драматург Идрис Шамхалова ам
арадал гъана.
Идрис Шамхалов вичин девирдин к1венк1вечи фикиррал алай

эренлардин сес

савадлу, илимлу, марифчи итим тир.
Адаз
театрди
халкьдин
арада
к1венк1вечи
фикирар,
илим,
меденият, маариф чук1урунин карда
гьихьтин
роль
къугъвазвайт1а,
хъсандиз чизвай. Гьавиляй ада
театрдикай са трибунадикай хьиз
хийир къачузвай. Сад лагьай пьесади
къазанмишай
агалкьунри
гьевес
кутур Идрис Шамхалова гуьгъуьнай
«Кавказдин
дяве»,
«Куругъли»,
«Вилик квай юкъуз», «Периханум»,
«Дурсун», ва маса пьесаяр кхьенай.
Ада гьак1ни маса драматургри кхьей
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ц1удралди пьесаяр лезги сегьнеда
эцигнай. Идрис Шамхалов еке
бажарагъ
авай
драматург
ва
режиссер хьиз, хъсан актерни тир.
Ада гзаф тамашайра кьилин ролар
тамамарнай.
1935-йисуз лезги театрдиз
гьукуматдин театрдин статус гана. И
карди лезги театр вилик финиз гзаф
куьмек гана. 1948-йис чи милли театр
патал гзаф кьет1енди хьана. Гьа йисуз
лезги театр Ахцегьай Дербентдиз
куьчарнай ва ина ам паталди лап
хъсан шарт1ар арадал гъанай.

Театрдиз
Москвада
ва
Бакуда
театрдин
институтар
кутягьай
жегьил артистар к1ват1 хьана. И
йисариз
театрди
лезги
тамашачийрин патай еке гьуьрмет
къазанмишна.
Лезги сегьнеда къалурнавай
тамашайрин сиягь:
Ж. Б. Мольер «Мут1лакь»
(комедия); Ф.Шиллер «Фендигарвал
ва мугьуьббат» (трагедия); Мустай
Керим
«Варз
кьур
йифиз»
(трагедия);
«Ашукь
Къариб»
(опера);
А.Ширванзаде
«Намус»
(пьеса);
Н.В.Гоголь
«Эвленмиш
хьун» (комедия); У Шекспир «Лир
пачагь»
(трагедия);
Ж.Жабарлы
«Айдын»
(пьеса);
В.Шульжик
«Бремендин
музыкантар»;
Ш.Э.
Мурадов
ва
А.Ражабов
«Фундугъбег»;
Б.Багъишев
«Дагълари эверзава»; Б.Тугай «Вуж
тахсирлу я?»; М.Фаргьат «30 кепек
жерме»; А.Ширванзаде «Намус»;
«Сефил
жемир,
Медина»;
«Скапенан гьиллеяр»; «13 лагьай
председатель»;
«Зи Седеф»
А.Мегьман; З.Ризванов «Дибироваз
хъел къвезва». «Къазимегьамед»;
«Хукац Ханум»; «Фана багъдин
гьуьруьяр»; «Шарвили» ва масабур.
Гьазурайди - Ш. ШАГЬБАЛАЕВ

Терроризмдин акт тухунай къалп хабар
гаиила, къвезвай уголовный жавабдарвал
Терроризмдин
гьакъиндай
Россиядин
Федерациядин
къенепатан органриз къалп хабар
гайила, къвезвай жавабдарвиликай
гьеле виридаз хабар авач. Уголовный
кодексда ихьтин статья са акьван
яргъал тушир вахтунилай гьатнава.
207- статьяда къалурнава хьи, (адак
алай вахтунин дегишвилер кухтуна
къалурзава)
эхиримжи
вахтара
обществодик къалабулух кутазвай
терроризмдин актарикай са бязи
ксари, чпихъ чка авачир, таб квай
хабарар гузва. Ихьтин активвилин
«ц1 ирт1» гьеле Советрин Союз
чк1идай вахтунда пайда хьанва. Алай
вахтунда,
чпик
таб
квай
терроризмдин
актарикай
чи
уьлкведин саки вири регионра ва
шегьерра хабарар гузва. Идай кьил

акъудун
муракаб
месэладиз
элкъвенва.
Къалп хабарар гузвай ксарни,
гьеле чпин яш тамам тахьанвай, чеб
жергедин хулиганрикай тир ругулар
я.
Терроризмдин
актуникай
къалп хабар ахьтинди я хьи, эгер
адакай са хел хьайит1ани агъадихъ

галай пунктарал гвалт ийиз хьайит1а:
терроризмдин акт къалп хабар
гузвайда фикир авунвайдай яз
гьисабиз жеда, эгер а чка, вич, акт
кьиле тухуз жедай чка туширди
хьунай. Г заф вахтара къалп хабарар
гузвайбурун макьсад инсанрик
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къурху кутун ва абурун арада
гъулгъула тун я. Россиядин Федерациядин Уголовный кодекс-дин 207
лагьай статьядин бинедаллаз терроризмдин актуникай къалп хабар
гайи кас алай вахтунда 200 агъзур
манатдив агакьна жерме ийизва, я
тахьайт1а ам 2 йисан вахтунда
исправительный к1валахрал желбзава. И шарт1уникайни хке-ч1айт1а,

3 йисал къведалди ам гайиди
азадвиликай магьрумзава. Гьавиляй
телефонный
терроризм
чи
обществода
хаталу
тереф
яз
амукьзава. Жавабдарвилик 14 йисал
къведалди яшда авай жегьилар
акатзавач.
Къалп хабар гайила, къвезвай
маса векъи жазаярни ава. Ихьтин
дуьшуьшда 1 миллион манат жерме

эцигзава ва я 5 йисал къведалди ам
азадвиликай магьрумзава. Ахьтинбуру нубат алачиз техника к1вачел
акъудуниз, са тахсирни квачир
инсанрик къурху кутуниз ва маса
терефриз таъсирзава.

Вадим АГЪАМУРАДОВ

ПАКЛУ Т1ВАРАР

Ярагъ Мегьамед-эфенди
Машгьур
алим,
шаир,
общественный
деятель,
Дагъустандин халкьар азадвилин
женгиниз къарагъарай регьбер
Ярагъ Мегьамед Куьре магьалдин
(округдин) Вини Ярагъа, Гьажи
Исмаил-Эфендидин хизанда 1770йисуз
дидедиз
хьана.
Ада
сифтедай
вичин
бубадин
гуьгъуьнлай Ахцегьрин, Вини
Ст1алрин, Ц1ахуррин, Согратль
хуьрерин
Медресайра
Шаркь
патан ч1алар чирна, жуьребажуьре илимрай дерин чирвилер
къачуна. Адан рик1 алай муаллим
Ахцегь Мегьарам-эфенди тир.
Алимвилин деражадив агакьайла,
Ярагъ Мегьамеда хайи хуьруьн
медресада
к1валахзава.
Адан
медреса чирвилерин зурба макандиз
элкъвезва.
Ярагърин
медресадиз
Дагъустандин
ва
Ширвандин
хуьрерай к1елиз гзаф жегьилар къвез
хьанай. Ана машгьур устаздин
гъилик Аваристандай, гележегда
чпикай Дагъустандин сифте имамар
хьайи Къазимегьамеда, Шамила,
Куьре дередай алкьвадарви Гьажи
Абдуллагь-эфендиди, Къуба патай
Тагьиржал Эмиралиди ва масабуру
к1елна, жуьреба-жуьре илимрай,
тарикъатдай
(азадвилин
ц1ийи
илимдай)
гегьенш
чирвилер
къачуна.
Са куьруь вахтунда кьет1ен
бажарагъ авай Ярагъ Мегьамеда,
алимди ва азадвилин женгинин
регьберди хьиз, Дагъустандин вири
пип1ера
гьуьрмет
ва
дережа
къазанмишна, ам мударис, муршид,
имам ва шейх-ч1ехи т1варариз
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лайихлу хьана. Ярагъ Мегьамеда
неинки са азадвилин ц1ийи илим
арадал гъана, ада гьак1 вичин
рухваяр
галаз
урус
пачагьдин
колонизаторвилин сиясатдиз акси
женгерани
иштиракна.
Гьавиляй
шейх вич, адан руьгьдин ирс, гьа вич
яшамиш хьайи девирда хьиз, алай
аямданни Дагъустандин халкьариз
багьа ва истеклу я. Дагъустандин сад
лагьай имам хьайи Къазимегьамеда
вичин муаллимдикай ик1 лагьанай:
«Зи вилик чинай аламатдин нур
авахьзавай муршид акъвазнава. Заз
адан рехи хьанвай, лацу жив хьтин
чуру, руьгь ва рик1, ц1у хьиз куз, ц1ай
акъатзавай аламатдин вилер аквазва:
ада са гъиле Кьуръан кьунва, муькуь
гъил зав вугузва». Ч1ехи устаздин
рухваяр
тир
Исмаилакай
ва
Исакьакай
Лезгистанда машгьур
арифдар алимар хьанай. Абурунни

тарихдин ц1ийи шарт1ара бубадин
баркаллу рехъ давамаруналди,
хайи
халкьдиз
къуллугъна.
Дагъустандин тарихда дерин,
квахь тийидай гел тур, зурба алим
ва арифдар Ярагъ Мегьамедэфенди 1840-йисуз, гилан Гуниб
райондин
Согратль
хуьре
рагьметдиз
фена.
Зияратдиз
элкъвенвай шейхинин сурни гьа
хуьре ава.
Ярагъ Мегьамед мукьувай
чидай
къазикъумухви,
алим
Жамалдина
регьметдиз
фейи
устаздикай ик1 лагьанай: «Имам
Мегьамед-аль-Ярагъи
вири
тарихдиз лайихлу дагъви, жанаби,
чи шейх я»... Ярагъ Мегьамедан
уьмуьрдин
ва
яратмишунрин
рехъ дериндай ахтармишай философ
Агьед Агъаев яз, чаз чида. Ада къейд
авурвал, шейх Ярагъидин ирс
тамамдиз к1ват1 хъувунвач.
М.
Мавраеван
чапханада
«Шейх Ярагъидин эсерар» т1вар
алаз (Темир-Хан- Шура. 1910-й.)
классический араб ч1алал ктаб
акъатнай. Ана Ярагъ Мегьамед эфендиди
Мегьамед
пайгъамбардикай
кхьенвай
поэмани руьгьдикай теснифнавай
философиядин
трактат
ганва.
Гьайиф хьи, абур гилалди я урус, я
лезги ч1алариз таржума авунвач.
Къейд авун лазим я хьи, а трактатда
ч1ехи устазди гележегдин несилриз
дерин
метлебдин
веревирдар,
весияр тунва. Са-кьве чешне гъин:
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«Иманди
ийизва».

инсан

къуватлу

Ахцегь Мирзе-Алидиз

«Къаних нефс инсандиз
душман я, ада инсандин кьилел
тегъидай бала авач».
***

«Адалатсузвилихъ
галаз
женг ч1угу, амма жувни адалатлу
хьухь!
***
«Женг
жеда!»

ч1уру,куьнни

азад

«Женг
чГугвадай
вахт
атайла, эркеквал къалура!»
***

«Иман азадвилин тарцел
экъечТзава, азадвал душмандин
ивидал» ва масабур.

Дерин гьуьлуьз ухшар авай
алимдин ч1алар
Агакьна
зав-нурарикай
хранвай ц1арар.
Ч1ехи алим я и ц1арар кхьейди
ц1алц1ам,
Хуш атиррин юкьва авай
Ахцегьай я ам.
И устаддин зурбавилиз авач
гьич кьадар,
Пехилдайди, гьейрандайди
язва гьар са ц1ар.
Гьар гьарфуна куьтягь тежер
жем хьанва камал,

К1 елзавайдаз къалуз чпяй
ракъинин жамал.
Даим рик1е Аллагь авай кас я
ам къени.
Рабби, адаз гьуьрмет ая, ви
рик1из к1ани.
Адан фикир кваз такьадай
хьайит1а са кас,
За кьада ам к1ур гудайдай вичи
незвай фаз.

Гьазурайди - Шагьбала
ШАГЬБАЛАЕВ

График приема
Наименование подразделения,
осуществляющего прием граждан

График приема

Отдел реестра государственного
имущества и контроля оформления прав
управления учета и распоряжения
государственным имуществом

Каждый понедельник с 16:00 до 18:00

Отдел по работе с государственным
имуществом управления учета и
распоряжения государственным
имущес твом

Каждый понедельник с 16:00 до 18:00

Отдел управления землями управления
земельных отношений

Каждую среду с 16:00 до 18:00

Отдел распоряжения земельными
участками управления земельных
отношений

Каждую среду с 16:00 до 18:00

Отдел распоряжения земельными
участками управления экономики и
проверок порядка использования
государственного имущества

Каждый четверг с 16:00 до 18:00

Отдел контроля использования
государственного имущества
управления экономики и проверок
порядка использования
государственного имущества

Каждый четверг с 16:00 до 18:00

Отдел правовой экспертизы управления
правового обеспечения и претензионноисковой работы

Каждую пятницу с 16:00 до 18:00
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Мегьемед САДИКЬ

ЮМОРЕСКАЯР

Арчу ва Цир
Седеф
Цирни Арчу калуз к1валахар
ийиз фенвай. Са юкъуз къазмадай
экъеч1дайла,акуна Арчудиз, вичин
бушлатдал са седеф кими я. Ам,
элкъвена гьахь хъувуна, къекъвез
башламишна. Арчу геж жез акур
Цира хабар кьуна: -Арчу, фад т1ун
на ана вучзава ?
-Зун седефдихъ къекъвезва.
-Седефдихъ?-Цир
гьасятда
гьавурда гьатна. Вучиз лагьайт1а,
касдин
шалвардал
алай
седеф
квахьнавай. Ам алачиз шалвар чкадал
акъваззавачир. Гьавиляй ада накь
седеф ат1ана, вичин шалвардин
безмедал цванвай.
-Эхь. Ваз акуначни?
-Пагь, я к1 вал къени хьайи кас.
Де лагь, ам вуч зат1 я, ссеке итим
адахъ къекъвез? Са седеф кими
хьуналди бушлатдиз вуч жеда? Седеф
жагьун тавур Арчу къецел эхкъеч 1 на.
Югь ч1имелди тир. Кьведни

къаратикен цацар ат1уз фена. Югъ
нисинин жезвай береда, пелез гьекь
акъатнавай Цира, вичел алай куьгьне
пенжек
хут1унна.Адал
гила
шалварни са переем аламай.
Гьаваярни ачух жез башламашнавай. Бирдан Арчудин вил
Циран шалвардал алай седефда
акьуна. Гьич са тафаватни авач.
Бушлатдин седефдикай я.
Эхиз тахьана, Арчуди хабар
кьуна:
-Цир, ваз ахьтин седеф гьинай
атана?
-Ам накь, к! вал михьдайла,
жагъайди тир,-жаваб гана Цира. Килиг, гьикьван ам вичин чкадал
туьк1венват1а!
- Я залум кас, бес ам зи
бушлатдал туьк1венвачирни?
-Аламат тушни?! Яда, ида гила
ви бушлатдал седеф кими я лугьуз,
зун шалвар алачиз къекъведани?

Сив я
Мал-къара байирдай хкведай
вахт тир. Садни акуна Циран папаз,
итимди дана, гарданда еб туна,
Арчудин
варциз
галч1урзава,
гуьжуьналди. Мягьтел хьанвай, ада,
дак1ардай кьил акъудна, гьарайна:
- Я итим, ви кьил экъвенвани?
На ам чарадан гьаятдиз куьз
галчурзава?
- Вун кис, паб,-ат1ай жаваб гана
Цира. -Ам чи дана яз амач.
- Гьик!?
- Гьак1.
- Гьик! гьак1?-гьавурда гьатнач
Циран паб.
- Гьак1 "амукьна ман", к1вал

ч1 ур хьайиди.
- “Амукьна?” - мад кьил акъатнач папан.
- Эхь, къе къумарал къугъвадайла. Пинел гьа и дана эцигун хьана
завай.
- Я гуьнуькъара, пака вуна
анал, белки, зунни эцигда. Ахпа зун
Арчидиз хъфидани?
- Вун ваъ, къари. Ваз кич1е
жемир. Вун ада кьабулдач.
- Ваз, вуч я, зун данадикни
кумач лугьуз к1анзавани? -Эхь,
къари, - лагьана Цира. - Вак кумайди
са сарар амачир сив я.

Халкьдин яшайишдин гьалар к1 евера 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 1угуна).
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