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3О-августдиз райондин администрацияда вахтуналди РФ-дин Президентдин патай Гьамишалугъ векил Гьасанов
Жамаладин Набиевич (ам "Сад тир
Россия" партиядин патай са мандатдин
округдай ( №»12) - Россиядин Федерациядин 8-сеферда эвер ганвай Госдумадин
депутат-виле кандидат яз къалурнава)
ва "Сад тир Россия" партияди ирид лагьай сеферда эвер ганвай РД-дин Халкьдин Собранидин депутатвиле канди-дат
яз къалурнавай Раджабов Фирудин
Жамирзеевич чи райондин активдихъ
галаз гуьруьшмиш хьана.
Мярекат муниципалитетдин Кьил
Мегьамед Шамилова ачухна. Кандидатрихъ галаз танишвал гуналди ада къей-

дна, Жамаладин Набиевич - чи республикада ва адалай къецени машгьур я.
Ам сиясатдин ва жемиятдин деятель,
Кеферпатан Кавказда хъсан чизвай касни
я, вични сиясатдин илимрин кандидат.
- Ж. Гьасанов Госдумадиз кьве
сеферда хкянай (2011-2016-йисара) Ада
пар квай к1валах кьилиз акъудна. Ам са
шумудра гьукуматдин ш абагьралди
къейднава, - лагьана райондин Кьили.
Кьвед лагьай мугьмандин гьакъиндай танишвал гудайла, муниципалитетдин Кьили къейдна - и мугьм-ан
чи районда хъсандиз чизвай кас я, ада
дат1ана чи райондихъ галаз яшайишдин
ва экономикадин месэл-аяр гьялуниз
куьмекар гузва.

Ахпа гьар са кандидатдинни вичикай суьгьбетна чпи сечкийрилай вилик
хиве кьазвай платформайрикай лагьана
ва райондихъ авай кьилдин месэлайриз
фикир гана.
Мярекатдин нетижаяр жем авуналди, Райондин Кьил Мегьамед Шамилова сечкичийриз жавабдарвилелди сечкийрилай вилик квай кампаниядиз гьазур хьуниз эвер гана.
- Гьурметлу райондин агьалияр,
анжах куь сес гунилай чи райондин яша
йишдин ва экономикадин гьалар къулай
ийиз ва авадан ийиз гележегда алакьда, рахунар эхирдал гъана Мегьамед Арсе
новича.
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Дагъустандин вице-премьер Рамазан Жафарова
Къурушдал спорткомплекс ачухуниз талукь
гьазурлухвал ахтармишна
М алум тирвал, Докъузпара
райондин Къурушрин хуьре яргъалди гуьзетнавай спортком плекс
ачухуниз талукь мярекат кьиле фин
лазим тир. И вакъи ади з ш ери к
хьуналди, РД-дин Правительстводин
Председателдин заместитель Рама
зан Жафаров "Докъузпара район"
М Р-дин кьил М егьамед Ш амиловахъ галаз кьакьан дагълух хуьруьз
фенвай. Абурухъ спорткомплексдин хар-жияр вичин хивез къачунвай
меценат, РФ-дин Госдумадин депу
тат Мамед Абасовни галай.
Къейд авун лазим я, спорткомплексдин майданри 300 квадратдин
метр кьазва. Дараматда гегьенш зал
кардик ква. Ана азаддиз кьуршахар
кьунай, волейболдай, мини-футболдай, боскетболдай акъажунар кьиле
тухуз жеда. Ана парталар хут1ундай,
ж ендекар чуьхуьдай кабинетар,
санузелар кардик ква. Чпихъ мурад
авай вири хуьруьнвийривай спортдал машгъул жедай шарт1ар яратмишзава.
Къурушрин хуьруь чи уьлкведиз ва республикадиз т1вар-ван

авай пагьливанар ганва. Спортком
плекс эцигун планрик 2016-йисалай
ква. Госдумадин депутатди Къуруш
хуьруьн агьалийри н патай арза
кьабулна ва куьмек гунин рекьяй
вичин пулдин такьатар серф ийиз
хьана. Ам яш айиш дин кар алай
проектрикай сад хьанва, - къейдна Р.
Жафарова.

В и ч и н н у б атд а М егьам ед
Шамилова чи райондин агьалийрин
т 1варунихъай М ам ед М агьар амовичаз гуьрчег, гегьенш зал эцигунай сагърай лагьана, Рамазан Жафароваз дикъетдай ва куьмек гунай,
ватанэгьливилин гьисс хуьнай алхишар авуна.
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Райондин Кьили махсус месэлайрай агьалияр кьабулна

ондин Кьил М егьамед Ш амилова
хсуси месэлайрай гражданар кьабулна. Мярекат кьиле фидайла, ана
коррупциядай муниципалитетдин
Кьилин куьмекчи Акиф Балакишиевани иштиракна.
М я р е к а т кь и л е ф и д ай л а,
агьали й ри и тиж авай м есэл аяр
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абуруз тамам жавабарни гана. Вири
арзайрин бине сад тир - чеб к1валахдалди таъминарун.
М играгъ хуьруьн агьалийри
рехъ ремонт авунин месэла эцигнавай. Къейд авун лазим я, марфар
къ у н и к д и , ю р гъ ар х ьу н и к д и 2
километрдин мензилдин рехъ лилда

гьатна. Республикадин хийир авай
рехъ РД-дин рекьерин майишатдин
ва транспортдин балансдал ала. И
месэла гьялун патал муниципалитетдин Кьили РД-дин Минтрансдиз
чар ракъурда лагьана гаф гана.
Усугъчай хуьруьн агьалияр
ти р Ш укур А гьм ед о в а, Н аи р а
Агьмедовади, Ц1ийи Каракуьредай
Рефед Арабханова, Мурад Крым
ова, Мискискай - Наида Севашевади, Миграгъ-къазмайрилай Замира
Исмихановади, Тельман Мурсалова, каракуьреви Азик Крымова,
миграгъви Къаир Балакшиева к1валахдин гьакъиндай арзаяр ганвай.
М егьамед Арсеновича агьалийрихъ авай м есэлайриз фикир
гана, абур гьялунин ва вичин гуьзчивилик кутунин рейсадвал малумарна.

ЧИ МУХБИР
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Муаллимрин августдин совещание
2 5 -ав гу стд и з
В К С -д и н к ъ ай д а д а
ав а з, в и ч а д е т д и з
элкъвенвай муаллим
рин августдин конфер
е н ц и я " Д о к ъ у зп а р а
район" М Р-дин Кьил
Мегьамед Ш амилован
регьбервилик кваз кьиле фена. Адан к1валах д а о б р азо в ан и д и н
идарайрин кьиле авайбуру
и ш ти р акн а.
М ярекатдин повесткада а гъ а д и х ъ гал ай
месэлаяр акъвазнавай:
1.
Райондин Кьилин патай м уаллим рин сообществодиз эвер гун;
2. Муниципалитетдин образованидин
Управленидин начальникдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай П. Рамазанован "Приори
тетны е задачи в развитии о б р а
зования в МР "Докузпаринский рай
он" темадай доклад;
3. Райондин Кьилин зам ес
титель Ренат Агъаметован "Особен
ности проведения образовательного
процесса в условиях пандемии" темадай доклад:
В ичин рахунрин сергьятра
Мегьамед Шамилова вири муаллим-

риз ц1ийи к1елунин йис алукьун
мубаракна, ада образованидин терефда район дин м ектебри н вилик
акъ вазн авай асас м есэл ай ри кай
лагьана: образованидин идарайрин
куьгьневал, педкадрайрин бес тежезвай гьал, школьникар патал алава
о б разован идин къурулуш вилик
тухун. Идазни килиг тавуна, райондин Кьили къейдна, гьелелиг чи
райондин образованидин ери виниз
дережада ава. Чи мектебрин выпуск-

никар уьлкведин ва республикадин
кьилин вузриз гьахьзава.
Райондин Кьили очный жуьреда чирвилер къачунин сергьятра
педагогри вакцинация авунин важиблувиликайни лагьана.
Агъаметов Рената вичин рахунра эпидемидин гьаларикай хабар
гана, ада вири муаллимриз рапар
ягъуниз эвер гана.
ЧИ МУХБИР

Хуьрер газдалди таъминарунин месэлаяр гьялна

26-августдиз Докъузпара райондин Кьилин заместитель Ренат
А гъам етован регьберви ли к кваз
Усугъчай, Ц1ийи Каракуьре, Мискискар хуьрерин администрацийрин
кьилерихъ галаз газдалди таъминар-

унин месэлайриз талукь совещание
кьиле фена. И мярекатда райондин
ОКС-дин ва ЖКХ-дин начальник Али
Къарибова, Дагъустандин Газпромдин отделенидин муниципалитетдин мастерский участокдин стар

ший мастер Къанбер Агьмедова иштиракна.
Совещание кьиле фидайла, ан
ин иш тиракчийри газификацидиз
талукь хейлин месэлаяр веревирдна,
гази-фикациядик кутунин рекьяй
арзаяр кьабулун фикирдиз гъана,
муниципальный дережада авай газ
тухунин гьалар къайдаламишна.
Ренат А гъаметова къейдна,
газиф икациядин програм м адихъ
галаз рейсад яз, сергьятрин участокрал тухузвай ва я тухванвай газдин
линияр муьфте хьун къалурнава.
И далай гъейри, газиф икациядин
п р о гр а м м а я р в а д й и сан б у р яз
туьк1уьрнава. Г азопроводар гьа
къайдада тухунин лиш анлувални
майдандиз акъатзава.

ЧИ МУХБИР
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Переписдин рекъемри яшайишдин
к1валер эцигуниз куьмек гуда
2021-йисан В ирироссиядин
переписдиз талукь яз кьиле фейи
элкъвей столдин иштиракчийри чун гьикьван ава ва гьак1 яшамиш
жезва месэлаяр веревирдна.
"Я ш ай и ш ди н ш арт1ариз
кутугай ара" мярекат Камчатский
крайдин Петропавловск - Камчатскда Росстатдин регьбервилин
иштиракчивал аваз кьиле фена.
Переписдин таза нетижаяр хьуникди агьалийрин яшайишдин шарт1ариз талукь бинеяр эцигиз жеда.
2010-йисан переписдин нетижайралди пуд касдикай ибарат майишатда, гьар са касдал 17 квадратдин метр чил гьалтзавай. Хсуси
к1валер - 21 камуналка 10 кв. метрдинбур жезвай. Са к1валикай ибарат
квартира чи уьлкведа - 1,2 касдал
гьалтзавай. К ьилдин квартираяр
Кефердин ш егьеррин агьалийрал
ацалтзавай. Ик1 месела, М урманс
кий ва Магаданский областрин агьа
лийрал, хуьрерин чкайра авай агьал-

ийрални. Алай йисан переписдин
нетижайралди чи уьлкведа гьикьван
ФАП-ар, библиотекаяр, образованидин идараяр эцигна к1анзават1а
раиж жезвай важиблу камар ава.
Переписди гегьенш сергьятрин цифровизация, жегьилар патаз-къерех-

диз экъеч1 тавунин рехъ агалда, къейдна Камчатский крайдин губер
натор Владимир Солодова.

ЧИ МУХБИР

Переписди жегьилар
квелди яшамиш жезват 1а къалурда

Ч и планетадин агьалийрин
кьуд лагьай пай кар бажармишзавай
ж егьи лр и н къ ату н ал ацалтзава.
Бейкарбурун арадани абур гзаф я.
Жегьилар 14-35 яшдинбур я, абурун
кьадар 41 миллион кас ава. Кефер
дин регионра, Дальный Востокда,
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уьлкведин Кьиблепата рушар артух
ава. Россиядин жегьилар вузра к1елзавай, гьак1ни к1валахзавайбур я. Эгер
2010-йисуз 15-24 яшда авайбур к1валахдал таъмин туширбур 13,8 проце
нт тирт1а, 2019-йисуз абуру 10,6
процент тешкилзавай. Алай вахтунда

Россияда яшамиш жезвай 27
процент ж егьилар (17-25
яшар) вузрин студентар я.
О бразованидал гьалтайла,
адан къурулуш Норвегиядин,
Германиядин, Франциядин
жегьилрин кьадардив барабар я. Жегьилри сифтегьан
чкадал образование ва къул лугъдин гурарай хкаж хьун
эцигзава. 27-29 йисарин яшда
авайбур эвленмиш жез эгеч1зава.
2021-йисан переписди
къалурда, гьихьтин яшайишдин куьмекчи вилин гьалда
ават1а жегьилар. Переписди
ч и у ь л к в е д и н ви р и р е ги о н р и н
месэлаяр фикирда кьада ва абур
гьялун и н кард а ви ри ж уьред и н
куьмекар гуда.

ЧИ МУХБИР
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АНТИНАРКОМАНИЯ

Наркотикрин зарардикай

Наркотикар ахьтин зат1ар я хьи,
абуру кефли гьалдин къайда арадал
гъида, вичиз аслу ийида ва "къармахра" твада.
Наркотикди инсандиз вучтин
таъсир ийизва?
Дат1ана наркотикар ишлемишзавайбуру, абуру чпин гьисс агъузарзава. Са кьадар вахтунилай шадвал
арадал гъунин къуватар буш жезва.
Адан къурбанд-кьадар артухарун
дебда гьатзава. Къуватлу наркотикрал эляч1униз мажбур жезва. Ахпа
абурукай хкеч1из жезвач.
Наркотикри гьихьтин зарар
арадал гъизва?

Вири наркотикар, чпин махсус
т1ебиатдилай, зегьерар я. Абуру
инсандин бедендин органар, парчаяр, кьилин нервийрин къайда харап1зава, месин алакъайрин къурулушдиз таъсирзава, ч1улав лекьиник ва
дурк1унрик хуькуьрзава. Адет яз,
мягькем сагъламвал авай наркотикар ишлемишзавайбур вини кьил
ц1уд йисуз яшамиш жезва, абурун
инсанвилин интеллект агъуз дережадиз аватзава. Ахьтинбур аллергиядик, садакай-масадак хк1адай азаррик
телеф жезва, СПИД ва гепатит абур
ун кьилел ала.
Г заф наркоманри чпин уьмуьр чпи ажал гъуналди тергзава,
абурухъ чпи-чеб хуьдай инстинкт

амукьзавач. Чпи чеб хушуналди,
лугьудайвал, регьят къурбандвилин
"къармахриз" вегьизва. М есела,
аварийрик кутазва, бедбахт дуьшуьшрин иесияр жезва.
Американви нарколог Р. Христ о ф сен а кхьи зва: "Заз сад р ан и
дат1ана наркоманвилел машгъул кас
30 йисан яшдилай кьилихъ алатнавай
дуьшуьш акунвач". Лугьуз жеда хьи,
наркоманди вичи вичиз акъуднавай
жаза - наркотикар кьабулун я. Нарко тикар маса гузвайбуру чпин метягь
хирит1 авунин рекьяйни еке алахъунар ийизва. Наркотик сифте яз ишлемишунин рехъ - муракабди яз амукьзава. Ахпа адан къармахра гьатайла, эхкъеч1из хьун иллаки четин
месэла я. "Рапунал ацукьарун четин
гьал я" - и дережадив агакьдалди
фагьумдал гъун важиблу я: зун гьи
рекьиз физва, за вуч ийизва?! Гьавиляй мукъаят хьухь: зун гьинихъ физ
ва лагь, зун вучиз куьлягь ж езва...
лагь, за низ писвал ийизва, лагь!.. Гьа
вахтунда квевай адан таъсирлувиликай дикъетлу яз, хкеч1изни жеда.
А рекье гьатдай рехъ квез гуьт1уь
хьурай!

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Сулейман пайгъамбар ва жинерар
В иликдай хьайи ум м атри н
вахтунда шейт1анар цаварал хкаж
ж ез, м а л а и к р и н и х т и л а т р и з яб
гузвай, адалай кьулухъ абурувай ван
хьайи чилел кьиле фидай агьвалатрикай хабарар гваз хквезвай. Ахпа
абуру а х абарар, къ енин ю къуз
савадсузбуру фалчияр лугьудайбурув, чпин патай шумудни са уйдурма кутун хъувуна, жедай крарикай
агакьарзавай. Нетижада чувудрин
арада ванер чк1ана, гуя жинерриз
чи н еб ан кр ар и кай хабар ава ва
абурун а тапан чирвилер, ягъалмиш
хьанвай инсанри ктабра к1ват1на.
К ъ в е р д ав а й гза ф ин сан р и
суьгьуьрчивал ишлемишиз акурди,
Дауд пайгъамбардин хва Сулейман
пайгъамбарди, салам хьурай чпиз, а
ктабар вири к1ват1на сандухда туна
ва вичин тахтунин к1аник кутуна.
Ахпа ада халкьдихъ элкъвена, ни
ж инерриз чинебан чирвилер ава
лагьайт1а, гьадан кьил галуддайди
малумарна.
Сулейман пайгъамбар, салам

хьурай адаз, гьатта пачагь тирт1ани,
амма ам кесиб яз яшамиш жезвай.
Ада вичин буба Даудал, салам хьур
ай адаз, чан аламаз, абуру зинбилар
храз ва аскерриз кьеркьер (кольчугаяр) туьк1уьриз, абур маса гуз кьил
хуьзвай. Кесиб инсанриз куьмек
гудайвал ва гунагь крар инсанрин
арадай тергун патал, ада садазни
тахьай хьтин ва адалай кьулухъ садазни техжедай хьтин девлет ва гьукум
вичиз гун патал, Аллагьдивай т1алабна (мана): "Ада лагьана: "Я Халикь! Залай гъил качу ва залай
кьулухъ садазни тежедай хьтин
гьукум це заз. Гьакъикъатда, Вун Багъишзавайди я". А ч1авуз Чна,
адаз к1ан хьайи патахъ, адан эмирдалди назикдаказ фидай гар муьт1уьгъарна ва гьак1ни имаратар эцигдай, цин к1аникай физ алакьдай ва
маса гьар жуьредин бухаваррал
кут1уннавай шейт1анар муьт1уьгъарна" ("Сад" сура, 35-38-аятар).
М аса аятда лагьанва (мана):
"Виридалайни Ч1ехи Аллагьди

Сулейманаз жинерар муьт1уьгъарна, гар муьт1уьгъарна, дагълар ва
къушар муьт1уьгъарна. Чна Сулей
маназ, экуьнахъ са вацран мензилдиз физвай ва нисинилай кьулухъ
са вацран мензилдиз физвай гар
муьт1уьгъарна..." ("Сабаъ" сура,
12-аят).
А ллагь Т аалад и С улейман
пайгъамбардиз, салам хьурай адаз,
акьул ва инсанрин винел гьукум ийидай алакьун багъишна. Эгер вичи
тавурт1а, мад инсанрикай садавайни
чилел къайда тваз тежедайди пайгъамбардиз чизвай. Гьукумдар хьанмазди, ам гьич са к1усни такабурлу
хьанач, адан къилих дегиш тахьана
ам ай. С улейм ан п ай гъ ам б арди ,
салам хьурай адаз, гьа виликдай хьиз
кесибриз гьуьрметдай ва абур адаз
к1андай ва вич абурулай хъсан я
л агьан а гьисаб дач и р. А да абур
в и ч и н р ах у н р ал д и ш ад ард ай ,
абурухъ галаз са суфрадихъ ацукьдай, абуру вуч незват1а,
вичини гьам недай, тух
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жедалди гьатта мухан фу недачир,
анжах сун парталар алук1дай ва маса
лезетдихъ къекъведачир. Пайгъамбарди вичин винел нефсиниз гьукум
ийидай мумкинвал ганач ва ам хъсан
шарт1ара яшамиш жез чалишмиш
хьанач. Гьатта рагъэкъеч1дай патахъ
ва рагъак1идай патахъ адан гьукум
авайт1ани, Сулейман пайгъамбар,
салам хьурай адаз, адетдин инсан
хьиз яшамиш хьана.
Сулейман пайгъамбарди, салам хьурай адаз, шейт1анрив к1валахиз мажбурдай ва абуру адан ч1ала
аваз к1валахдай. П ай гъ ам бар д и
к1валахзавай жинерар гуьзетдайла,
абуру адакай гзаф кич1ела, кагьулвал
тавуна чпин кар ийидай, тахьайт1а,
пайгъамбарди абуруз жаза ийизвай.
Гьа и жуьреда абур Аллагьди пайгъамбардиз муьт1уьгъарнавай.
С а сеф ер д а гьа и ж уьреда
пайгъамбарди ж инеррин к1валах
гуьзетдайла, адан патав А зраил
малаик, салам хьурай адаз, атанвай.
Ам адан патав атунин себеб адан чан
къачун тир. И ч1авуз Сулейман
пайгъамбардин, салам хьурай адаз,
яш 52 йис тир. Ада вич рагьметдиз
ф енвайди ж и нерриз чир тахьун
патал, Аллагьдиз дуьа авуна. А кар
авунин себеб ам тир хьи, пайгъамбардиз гьа иналди, жинерриз чинебан чирвилер авачирди инсанриз
субутиз к1анзавай. Гьа ик1, пайгъам
барди вичин аса гъиле кьуна, вичин
капан юкьвар адал эцигна, ахпа вич
ин кьил капарин юкьвал эцигна ва
адал гьалтна жинерар гуьзетиз хьана.
Абуру лагьайт1а, адакай кич1ела
к1валахзавай. Гьа и гьалда аваз Сулей
ман пайгъамбар, салам хьурай адаз,
рагьметдиз фена, амма адан вилер
ахъа яз амай. Жинерриз адал чан
аламайди хьиз авай, гьавиляй абуру
чпин к1валах давамарзавай. Са кьадар ч1авалай пайгъамбардин сердер
атана ва адаз ам рагьметдиз фенвайди акуна, амма ада жинерриз а кар
къалурнач ва пайгъамбардин япал
са ш ей кушкушдай хьиз къалурна,
адалай кьулухъ ам хъфена. Гьа и
жуьреда ам гьар юкъуз пайгъамбар
дин патав къвез вичин амалар ийиз,
хъфиз хьана. Жинерри чпин к1валах
давамарзавай, амма Сулейман пайгъамбар, салам хьурай адаз, гьа са
жуьреда аваз сагъ са йисуз юзазвач,
рахазвач, незвач, амма вилер ахъайна гуьзетзава. И кардал шейт1анар
гзаф мягьтел хьанвай ва абуру явашдаказ, белки ам рагьметдиз фенват1а
лугьуз, сад-садаз кушкушиз башламишна, амма ачухдаказ а кар тестикьариз жезвачир, вучиз лагьайт1а
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аб у р у з п а й гъ а м б а р д и к а й гзаф
кич1езвай. Эхирки Аллагьди к1арас
незвай гьашарат (термит) рекье туна
ва ада пайгъамбардин гъиле авай
лаш нез башламишна. Са кьадар
йикъарилай шуьк1уь хьайи лаш хана
ва адахъ агалтнавай пайгъамбардин
мейит чилел ярхь хьана. Гьа ик1,
пайгъамбар рагьметдиз фена са йис
хьанвайдан гьакъиндай жинерар
гъавурда акьуна ва жинерриз чинебан чирвилер авачирди инсанарни
гъавурда гьатна, вучиз лагьайт1а
эгер аб у р у з ч и н еб ан ч и р в и л ер
авайт1а, абуруз чпин вилик квайди
м е й и т ти р д и чи р ж ед ай . И д ан
ж и г ь е тд а й в и р и д ал ай н и Ч1ехи
А л л агь д и К ъ у р ъ ан д а л у гь у зв а
(мана): "Чна адан чан вахчурдалай
к ьул ухъ , абуруз (ж и н ерри з) а
кардикай, анжах адан (пайгъам
бардин) гъиле кьадай лаш т1еквт1екв авур гьашарат себеб яз чир
хьана. Ам чилел ярхь хьайидалай
кьулухъ, жинерар, эгер чпихъ чине
бан чирвилер авайт1а, ахьтин алчах
азабрик чеб амукь тийидайдан гъав
урда гьатна” ("Сабаъ" сура, 14-аят).
Сулейман пайгъамбар, салам
хьурай адаз, рагьметдиз фейидалай
кьулухъ, адан шариатдин гъавурда
авай гзаф алимар ягъалмиш хьана.
Инсандин ухшарда аваз шейт1анди
са десте чувудрин патав фена ва чпиз
ада багьа хазина къалурна к1анзавани лагьана жузуна. Абуру чпин
разивал къалурна. Ахпа ада абур
Сулейман пайгъамбардин, салам
хьурай адаз, тахт алай чкадал тухвана
ва адан к1ан эгъуьнун буюрмишна,
анжах вич са патал акъвазна. Адаз
инсанри анив агатун патал т1алабайла, ада инкарна, вучиз лагьайт1а
гьеле пайгъамбардал чан аламаз а
тахтунив агатай гьар са шейт1ан
кузвай. Абур ч1алахъарун патал,
лянет хьайида лагьана: "Эгер ана
хазина тахьайт1а, куьне зун телефа".
А ч1авуз чувудри эгъвез башлами
ш на ва пай гъам барди инсанрин
вилерикай чуьнуьхарай суьгьуьрдин ктабар винел акъуд хъувуна.
Адалай кьулухъ шейт1анди абуруз
"Ингье гьа и ктабрин куьмекдлади
Сулеймана вичин пачагьлугъдал
гьукум ийизвай" лагьана ва вичин
гел квадарна.
А д ал ай кьулухъ чувудрин
арада, гуя Сулейман, салам хьурай
адаз, суьгьуьрчи тир лугуьз ванер
чк1анвай ва гьа ч1авалай абуру,
Таврат туна ва гьа и ктабар к1елиз ва
абурал ам ал ийиз баш ламиш на.
Чувудрикай тир гьакъикъи диндал
алай инсанри а ктабар кьабулзавачир

ва ахьти н ч ирвал гьич садран и
Сулеймананбур, салам хьурай адаз,
тежедайди къейдзавай. Суьгьуьрчийри лагьайт1а, ч пин чирви л ер
абуру несилрилай несилрал кьван
Сулейманавай, салам хьурай адаз,
кьунвайди къейдзавай. Гьа и жуьреда, Сулейман пайгъамбар, салам
хьурай адаз, гуя ам суьгьуьрчи тир
лугьудай, адал илит1навай фитне, та
М угьаммад Пайгъамбар, салам ва
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин
патай, пайда жедалди, чувудрин ара
да чк1анвай. Гьатта Мугьаммад Пай
гъамбар, салам ва хийир-дуьа хьурай
адаз Аллагьдин патай, атайдалай
кьулухъни, са бязи чувудрин алимри
лугьудай: "Гуя Сулейман, пайгъамбар тир лугьузвай М угьаммадал,
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз
Аллагьдин патай, куьн тажуб жезвачни?"
Адалай кьулухъ Аллагь Таалди
агъадихъ галай аят рекье туналди,
Сулейман пайгъамбар, салам хьурай
адаз, фитнедикай михьи хъувуна
(мана): "Сулейманан гьукумдикай
шейт1анри ва алчах инсанри, гуя ам
Аллагьдин патай вагью атанвай я
пайгъамбар тушир, я илчи тушир,
анжах жинеррин, къушарин ва гарун
винел гьукум авай суьгьуьрчи тир
лугьудай къундармишнавай тапаррихъ абур (инсанар) инанмиш тир.
Амма Сулейман динсузди ва муьт1уьгъсузди тушир. Ам имансузди
тушир. Гьакъикъатда, абурукай
шейт1андин къилихар авайбуру,
Вавилонда кьведаз (Харутаз ва
Марутаз) атай чирвилер ишлемишуникди, абуру пис руьгьерихъ галаз
хвейи алакъадин куьм екдалди
ишлемишзавай суьгьуьр инсанриз
чируналди, абур ачухдаказ Аллагьдиз муьт1уьгъсуз т и р ..." ("альБакъара" сура, 102-аят).
Шейт1анри инсанриз суьгьуьр
чирна ва Сулейман пайгъамбар, салам хьурай адаз, гуя суьгьуьрчи тир
ва ада суьгьуьрдин куьмекдалди
ч1ехи пачагьлугъ кьунвайди абуру
къейдна. Абуру гзаф пис тапарар
къундармишна, вучиз лагьайт1а Сул
ейман пайгъамбарди, салам хьурай
адаз, садрани суьгьуьр ишлемишначир. Сулейман, салам хьурай адаз,
имансуз туш ирди ва ам садрани
суьгьуьрдал м аш гъул тахьайди ,
Аллагь Таалади Пак тир Ктабда малумарна. Амма шейт1анар имансузар тир, вучиз лагьайт1а абуру инсан
риз суьгьуьр чирзавай. А кардин
себеб ам тир хьи, абуруз Адаман,
салам хьурай адаз, несилар
ягъалмишариз к1анзавай.
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Гьа и жуьреда Аллагьди Сулейман
пайгъам бар, салам хьурай адаз,
михьи хъувуна.
Суьгьуьр чириз башламишай
чувудри, гьа винидихъ лагьайвал,
Аллагь Тааладин Ктаб - Таврат туна,
гьеле Сулейман пайгъам бардал,
сал ам хьурай адаз, ч ан алам аз
шейт1анри кхьенвай суьгьуьрчийр и н к т а б р ал ам ал ий из х ьана.
Шейт1анри, чувудри ва суьгьуьрчийри сад-садавай и дуьньяда диндиз
зарар гузвай ва эхиратда гьич са хийирни авачир суьгьуьр чирзавай.
Абуру диндилай винедай кьунвай
суьгьуьр гьикьван писди ят1а аку!
Эхиратдин дуьньяда абур вилив
х у ьзвай ж а за д и к а й чпиз хабар
хьанайт1а!

Насигьат
М алум хьайивал, Сулейман
пайгъамбарди, салам хьурай адаз,
диндал алачир имансуз жинеррив
(шейт1анрив) мажбуридаказ к1валахиз тазвай ва абурун суьгьуьрдин
ктабар вичин тахтунин к1аник чил
эгъуьнна кутуна. Инсанриз ак1 авай
хьи, гуя жинерриз чинебан чирвилер
авай, амма пайгъамбар к1вачин кьилел рагьметдиз фена са йисан къене
абуруз гьич чирни тахьайдан гьакъиндай инсанар ш агьидар хьана.
Амма гьак1 ят1ани, Сулейман пайгъам бардилай, салам хьурай адаз,
кьулухъ шейт1анри чпин алчах амалар мадни давамарна: абуру пайгъамбардикай фитнеяр чук1урна ва
суьгьуьрдин ктабар чиликай хкуд
хъувуна. Адалай башкъа яз, абуру
суьгьуьр инсанриз чирна.
Суьгьуьрдал машгъул хьун
гьарам тирди чаз чир хьун лазим я.
Гьик1 хьи, Абу Г ьурайрадилай,
А л л агь р а зи х ь у р а й в и ч ел ай ,
атанвай гьадисда Мугьаммад Пайгъамбарди, салам ва хийир-дуьа
хьурай адаз Аллагьдин патай, лагьана: "Кьиникьин ирид гунагьд-икай

яргъа хьухь ". Инсанри хабар кьуна:
"Я Аллагьдин Расул, абур гьибур
я?" Ада жаваб гана: "Аллагьдиз
шерик гъуникай, суьгьуьрдикай,
А ллагьди къадагъа эцигнавай
инсан чандивай авуникай, буржунилай файда хкудуникай, етимдин
эменни жуваз кьуникай, дяведин
майдандилай катуникай ва михьи,
инанмиш диш егьлийрин т1вар
кьац1уруникай " (аль-Бухари, 2767;
Муслим, 89).
Г ь ад и сд а П а й гъ а м б а р д и ,
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз
А ллагьдин патай, лугьузвайвал,
суьгьуьрдикай яргъа хьана к1анзава.
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Ам ч1ехи гунагьрикай сад я.
Ибн Аббасалай, Аллагь рази
х ь у р ай в и ч ел ай , а т ан в а й м аса
гьадисда Пайгъамбарди, салам ва
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин
патай, лагьана: "Ни астрологиядин

хел чирнават1а, ада суьгьуьрдин
хел чирнава, амма ни ам гзаф чирнават1а, ада гьакьван кьадарда
суьгьуьр чирнава" (Агьмад, 1/277;
Абу Дауд, 3905 ва мсб).
А стрология, яни гъетерин
куьмекдалди инсандин гележегдикай малумарун, суьгьуьрдик акатзава. Чи аямда и хел, гьайиф хьи, гзаф
вилик фенва. Фалчийри гъетерин
куьмекдалди инсанрин гележегдикай малумарзава, гьа и жуьреда
абур ягъалмишвиле твазва.
Са бязи фалчийрин патав шейт1анар къвезва. Абуру авайдини
авачирди кутун хъувуна, фалчийриз
малумарзава ва абуру чпин нубатда
диндин жигьетдай савадсуз адетдин
инсанар ягъалмишарзава. Фалчийри абуруз чпин гележегда жедай
вакъиайрикай лугьузва. Амма им
таб я. Гележегдикай ва чинебан чирвилерикай тек са Аллагьдилай гъейри мад садазни хабар авач. Идан
гьакъиндай Аллагь Таалади Къуръанда л у гьу зва (м ана): "С ирдин
куьлегар анжах Аллагьдив гва ва
адакай анжах Гьадаз хабар я. Чилел
ва гьуьле вуч ават1а Адаз чизва,
пеш анжах Адан буйругъдалди
аватзава, ачух К табда къалур
тавунвай са шейни авач" ("альАн'ам" сура, 59-аят).
Жинерри Сулейман пайгъамбардиз, салам хьурай адаз, гьуьлуьн
юкьва авай кьураматдал алай ифритдикай (гзаф гужлу жин) лагьайла, ада
ам вичин патав хкун патал са шумуд
жин рекье туна. Абур хтайдалай кьулухъ, ифритди вич рекье гьик1 тухванат1а, яни вичин наразивал гьик1
къалурнат1а, пайгъамбарди абурувай жузуна. "Ваъ, амма гагь-гагь
ин сан ар дуьш уьш хьайила, ада
абурал хъуьруьнарзавай", - лагьана
жинерри. Сулеймана, салам хьурай
адаз, ифритдивай вичи вучиз хъуьруьнарнайт1а хабар кьуна. Ифритди
лагьай са себебдикай ахъайда. Ада
лагьана: "Зун са куьмек авачир дишегьлидин патавай физвай, ам лагьайт1а, инсанрив "цаварилай атанвай
сирер" агакьарзавайди тир. Ам
къаткидай чкадин к1аник хазина
квайди заз чизвай - къадим заманада
а чкада сада гзаф къизилар чуьнуьхарнавай. А дишегьли гишила авай

ва адаз вичин кьилик къизилар квай
ди чизвачир. И ч1авуз заз хъуьруьн
атана".
Килиг садра а дишегьлидиз!
Адаз вич къаткидай чкадин к1аник
квай хазинадикай хабар авачир,
амма вич фалчи хьиз тухузвай ва
вири уьмуьрда инсанар алдатмишиз
хьана. Эхирни а дишегьли гишинвилик кьена. Чи аямда ахьтин дишегьлияр ва итимар к1андай кьван ава.
Инсанар фалчийрин кьилив физва
ва абурун тапаррин эсердик акатзава.
Инсанар фалчийрин гафарихъ
инанмиш хьуналди, Аллагьдивай
яргъа жезва. Чилел ва цаварал Аллагьдин буйругъ авачиз вич-вичелай
жезвай са ш ейни авачирдал ш ак
алач. Бязи вахтара фалчийри лагьай
гафар Аллагьди кьилиз акъатдайвал
ийизва ва гьа и жуьреда Халикьди
инсанар ахтармишзава.
Маса аятда Аллагьди лугьузва
(мана): "Лагь: "Чилел ва цаварал
алай гьич садазни Аллагьдилай
гъейри чинебанди чизвач" ("анНамл" сура, 65-аят).
И гафарилай кьулухъ суьгьуьрчийри ва фалчийри, Аллагь Тааладихъ галаз санал чпизни чинебанди
чизва лугьуз къейдзава. Виридалайни Ч1ехи Аллагьди чинебанди
анжах тек са Вичиз чизва лугьузва,
амма инсанриз ухшар авай шейт1анри чпизни чизвайди къейдзава.
Къуй Аллагьди абур агъузаррай!
А л л агь Т аал ад и ген ан и
лагьанва (мана): "Гьакъикъатда,
эхиримжи Сят алукьдай вахтуникай анжах Аллагьдиз чирвал ава,
Ада марф рекье твазва ва руфунра
вуч ават1а чизва. Вичин кьилел
пака вуч къведат1а, вич гьи чилел
рекьидат1а, - гьич са касдизни чизв
ач. Гьакъикъатда, Аллагь - Чирвал
авайди я" ("Лукъман" сура, 34-аят).
Аллагьди Вичин сергьят авачир, аквадай ва чинебанди вири
кьунвай чирвиликай генани малумарна. А ллагьди В ичин лук!ариз
чинебандакай гзаф шейэр чирдай
мумкинвал гузва, анж ах и аятда
лагьанвай вад шейиникай, Аллагьдилай гъейри, мад гьич садазни чизвач.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

7

эренлардин сес

№35 1-сентябрь, 2021-йис

Погасите долги за газ до
начала отопительного сезона!
ского и Докузпаринского районов"
призывает всех абонентов - потреби
телей газа погасить имеющуюся
задолженность за потребленный газ
до начала отопительного сезона.
Оплату необходимо произвес
ти до 10 числа любым удобным
способом: через кассы абонентской
службы или с помощью дистанци
онных сервисов "Мой Газ", "Сбербанк-онлайн".
Заплатить за газ также можно
в
"Личном
кабинете абонента" на
Уважаемые жители Докузпар
www.mkala-mrg.ru
или скачав
сайте
инского района!
"Газпром межрегионгаз Маха мобильную версию "Мой ГАЗ" на
чкала абонентский пункт Ахтын- свой гаджет.
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 ч1угуна).

Гьуьрметлу газет к1елзавайбур!
«ЭС» газетдин редакцияди квевай т1алабзава, райондин
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