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ДАССР-дин 100 йисан юбилейдиз талукь
Тебрик

Гьуьрметлу Докъузпара район
дин агьалияр!
Квез Дагъустандин Автономный
Социалистический Респуб-лика тешкил
авурдалай инихъ алатзавай 100 йисан
юбилей мубаракрай!

XX лагьай асир, гьакъикъатданни, чи Дагъустандин халкьарин
кьисметра кар алайди, важиблуди хьана.
Т арихдин и ч1укуна чи республикадихъ
кьет1ен агалкьунар ва гегьенш ачухунар
хьана. Ахьтин лишанлу вакъиайрикай

сад Вирироссиядин Центральный Исп
олнительный Комитетди ДАССР арадал
гъунин рекьяй кьабулай Декрет я. Адан
бинедаллаз Дагъустан Россиядин крарин
сихвиле гьахьна.
Чи халкьарихъ медениятдин ва
тарихдин ирс хьана. Дагъустанвийри и
девирда хайи Ватандиз вафалувилелди
къуллугъна, адан ч1ехи агалкьунрик
чпин лайихлу пайни кутуна. Чи чили
уьлкведиз баркаллу алимар, военоначальникар, врачар, шаирар, писателар
гана.
ДАССР-дин 100 йисан сувар
къаршиламишунин гьевесдик кваз чун
чи ч1ехи уьлкведин ва республикадин
экуь гележегдихъ агъазва. Гьуьрметлу
докъузпаравияр, заз Квехъ мягькем
сагъламвилер, зегьметда къулай агалкьунар ва ви ри хъ санвилер хьана
к1анзава!

Мегьамед ШАМИЛОВ,
"Докъузпара район" МР-дин
Кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавайди

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА

Нубатдин совещание хьана
18-январдиз Докъузпара райондин адм инстрацияда вахтуналди
райондин Кьилин везифаяр тамамарзавай Мегьамед Шамилован регьбервилик кваз, вич гьар гьафтеда тухун
адет хьанвай рабочий совещание кьиле
фена.
Совещанидин карда муниципа-

литетдин Кьилин заместителри, район
дин идарайрин ва отделрин начальникри, хуьрерин чкайрин администрацийрин кьилери ва теклифнавай ксари
иштиракна.
2021-йисан сад лагьай кварталдиз
юзан тийизвай объектрилай ва чилин
участокрилай къвезвай налукар к1ват1у-

нин, планар ац1урунин гьалдикай
райадминистрациядин экономикадин
отделдин начальник Султанм урад
Магьмудова рахунар авуна. Адан гафаралди, 2020-йисан нетижайриз килигайла, райондин вири хуьрерин администрац и й ри чилин ва
эменнидин налукар 100 про■■
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центдин кьадарда аваз к1ват1нава.
Мадни ада къейдна, 2020-йисуз эменнидин налук к1ват1унин план 600 000
манат, 2021-йисуз 730 агъзур манат я.
2020-йисуз чилин налукдин кьадарди 2662 агъзур манат тешкилна, гъилевай
йисан пландин кьадар - 2820 агъзур
манат я. И планрин гьакъиндай вири
хуьрерин администрацийрин кьилер
хабардар авунва.
Чи ЦРБ-дин кьилин врач Шагьлар Бухсаева вахтуналди Республика
Дагъустандин Кьил Сергей Меликован
Указ кьилиз акъудзавай гьалдикай хабар
гана. Ам коронавирусный инфекциядиз
талукьди тир. Кьилин врачдин делилралди, алай вахтунда райондин агьалийрикай амбулаториядин жуьреда сагъарунин гуьзчивилик 3 кас ква, 1 кас
стационардин сагъаруна ава. Идалай
гъейри, пневмониядик начагъ 8 агьалини
амбулаториядин къайдада сагъарзава, са
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агьали - стационарда.
Гьа и месэладай муниципалитетдин Кьилин заместитель Сурея Исмаиловани рахана. Ада къейдна, райондин
ч1ехи пай агьалийри Роспотребнадзордин истемишунар ва серенжемар
кваз кьазвач: вучиз ят1ани хуьдай
маскаяр алук1завач. Гьа са вахтунда
закондин къайдаяр кьиле тухузвайбуру
ахьтин агьалияр тагькимар ийизва,
виридавай инфекция чук1ур тавуниз
кьабулнавай серенж ем ар кьилиз
акъудуниз эвер гузва.
"Зи Дагъустан - зи рекьер" региондин проектдик квай Усугъчай,
М искискар ва К аракуьре хуьрера
тухванвай к1валахрикай муниципалитетдин, архитектурадин ва капиталь
ный эцигунрин отделдин руководитель
Али Къарибова баянар гана. И месэладай чир хьайивал, Усугъчай хуьруьн
агьалийри подрядчикдин адресдиз,

райондин Ж К Х -дин ва ОКСА-дин
идарайриз рекьериз чиргъ чук1урунин,
рекьерик турбаяр кутунин к1валахар
ери авачиз тамамарнавайдакай арза
ганвай. Райондин Кьили и месэладай
авай наразивилер Усугъчай хуьруьн
администрациядин кьил тир Фаргьад
Мисрихановахъ галаз сад тир икьрардал
атана, арадай акъудун истемишна.
Совещанидин эхирдай акъванавай
м есэла-ж егьилар ватанпересвилин
руьгьдаллаз тербияламишуниз талукьди тир.
Райадминистрациядин Кьилин
заместитель Салигь Гьажимурадова
къейдна, ада жегьилрин сиясатдай,
сп ортдай ва тури зм дай отделдин
начальникдихъ галаз винидихъ къейднавай месэладиз талукь 2021-йисан план
туьк1уьрнава. И терефда к1валахунин
мураддалди хуьрерин чкайрин кьилерив а пландин копияр агакьарда.

Дагъвияр Владимир Ленинан патав

Октябрдин социалистический
инкъи-лаб гъалиб хьайидалай гуьгъуьниз Петроградда советрин гьукумтади
гьалда вилик физвай уьлкведин шествие
хьана. Россиядин империядин саки
гегьенш вири пип1ера гьукумдин
органар (тешкилатар) арадал гъана рабочийрин (фялейрин), лежберрин ва
аскеррин Советрин депутатар. Абуру
Граждан дяведин, къенепатан ва къецеп атан интервенцийрин гьуж умди
кьат1навай ислягь зегьмет к1вачел
ахкьалдариз чалишмишвилер авуна.
Дагъустанда кьиле фейи Граждан дяведи
ва къецепатан душманрин къаришмишвилери Дагъустандин экономика, халкьдин яшайишдин шарт1ар к1аняй акъуднавай.
Турциядиз Дагъустан Урусатдин
куьлгедикай хкудна, чпик кухтаз к1анзавай. Генерал Деникина Советрин
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гьукумдин аксина женг тухудай
гегьенш майдан туьк1уьрнавай. Советрин уьлкведин халкьари, кьиле В. И.
Ленин авай коммунистрин партиядин
Советрихъ ва жегьил Яру Армиядихъ
галаз кьиле фейи къизгъин женгера
къенепатан ва къецепатан душманриз
рум гана. Ахпа уьлкведин къецепатан
муракаб месэлаяр гьялдай вахт алукьна.
Иник Кавказдиз, Туркестандиз талукь
милли месэлаярни акатзавай. Милли
месэла гьялунин рекьяй автономиядин
эвелар, адан къурулуш важиблу тир.
Дагъустан Деникинан жаллат1рикай михьи хъувурла ва социалисти
ческий инкъилаб гъалиб хьуникди,
Дагъларин уьлкведа самоуправление
"автономия" теш килунин гереквал
арадал атана. И мураддалди 1920-йисан
13-ноябрдиз, Дагъустандин а ч1авуз
меркез тир Темир-Хан-Шурада Дагъус-

тандин халкьарин Чрезвычайный съезддиз эвер гана. Советрин гьукуматдин
партиядин ЦК-дин теклифдалди РСФСР-дин миллетрин крарай нарком И.
В. Сталина Советрин Дагъустандин
автономиядин гьакъиндай Декларация
кьабулна. А да къейднавай: "Алай
вахтунда Россиядин правительстводи,
душманрин винел гъалибвал къачунин
нетижада, авай мумкинвилериз килигайла, Дагъустандин автономный респуб
лика хьуниз лайихлу я, адавай вичин
къенепатан месэлаяр вичивай идара ийиз
жеда ва ада Россиядин стха халкьарихъ
галаз алакъаяр хуьда".
Съезддин иштиракчийриз Ленинан патай телеграмма к1елна. Съезддин
делегатри , чпин нубатдай яз, еке
гьевеслувилин кесердалди регьбердиз
саламдин телеграмма ракъурна, ада
рик1ин сидкьидай Советрин гьукуматдиз ва п арти яди з Д агъустандин
халкьарин къайгъуда хьунай сагърай
лагьана.
Сеъзддал рейсадвилелди агъадихъ
галай резолюция кьалурна:
"Яру Дагъустандин халкьарин
Съезддин кьакьан ихтибарвал рази
авуналди, рик1ерик дерин шадвилин
гьевес кваз фялейрин ва лежберрин
Россияди Дагъустандин халкьарин
гьакъиндай кьабулай тарихдин актуниз
еке ихтибарзава. Съездди арза гузва,
азадвал паталди душманрихъ галаз иви
экъичай несилдин рехъ давамарзавайбуру Советрин Россиядин халкьа
рихъ галаз саналди дуствилин, стхавилин
алакъаяр
м ягькем арда,
уьмуьрдин ц1ийи къурулуш
яратмишунин карда ян тагана
'

эрен ларди н

сес

иштиракда. Яшамишрай ч1ехи Россиядин республикадин
Советрин Союз! Яшамишрай Халкьдин Комиссарин Совет,
адан вири регьберар, Юлдаш Ленин ва Сталин! Яшамишрай
баркаллу Яру Армия! Яшамишрай Дагъустан Республикадин
автономия!"
Къейдна к1анда, съезддал гьак1ни Дагъустандин
делегация Москвадиз Ленинан патав фидай месэладизни
килига. Центрадин гьукумдин органрихъ галаз Дагьустандин
автономиядин к1валах виликди тухунин рекьяй талукь тир
документарни кьайдадиз гьана к1анзавай. Чи республикадин
халкьарин уьмуьрда, тарихда мягькемдиз гьатнавай 1921йисан 12-февраль рик1ел аламукьдайди ва кет1енди я. Гьа и
юкьуз Кремлда В.И. Ленина Д агьустандин делегация
кьабулна. Адан жергедик Дагьустандин РКП(б)-дин бюродин
председатель Д. Э. Коркмасов, Гуниб ва Авар округрин
чрезвычайный комиссар М. - М. Хизроев, Азербайжанда
Дагьустандин экономикадин месэлайрай председатель А. А.
Тахо-Годи ва Дагьустандин ревкомдин чилер гьялунин
отделдин заведующий М. Т Ахундов квай.
Ф икирдиз гьа н а к1анда, дагьлари н делегация
Москвадиз рекье твадайла, вирида иштиракна. Москвадин
фялеяр паталди яр-емишралди таьмин поезд (вагон) чара
авуна, Лениназ - халкьдин сеняткарри гьазурнавай нехишлу
савкьатар кьачуна. Яру партизанри делегациядин состав
рекье твадайвал хьана. П оезд меркездиз V III лагьай
Вирироссиядин Советрин сьезд кьиле фидайла, агакьна. Чи
делегация шад гьалара аваз москвавийри кьабулна.
1920-йисан декабрдин йикьар, вири январь ва 1921йисан февралдалди сифте пай Дагьустандин делегация паталди
залан зегьметдин парцик кваз кьиле фена. Тешкилзавай
гуьруьш ра центральны й гьукум дин ж уьреба-ж уьре
дережайрин руководителрихь галаз санал чи республикадиз
талукь кар алай месэлайриз фикир гузвай.
ДАССР-дин Конституциядин текстдин винел тухвай
к1валах иллаки жафалуди тир. Эхирни жавабдарвал гьиссдай
вахт алукьна Владимир Ильич Ленинахь галаз гуьруьш.
"Ада чун Кремлдиз гьахьдай рак1арин хиве шадвилелди,
адетдин кьайдада, дуствилин гьалара кьабулна", - кхьизва
Джалалутдин Коркмасова. Кабинетда авай гьалар сагьигь тир,
анин иесиди чаз тавазивилелди салам гана, "дуствилин
гуьруьшдин" суйдикай хабар гана. Алибек Тахо-Годиди
кьейдна, Ленин вичин машгьур портретриз ерли ухшар
тушир, ам гуьзелдиз хкат1навай чуру ва спелар квайди тир.
Саламар кьурдалай гуьгьуьниз Ленина дагьвияр столдихь
ацукьарна ва вичини анихь чка кьуна. Суьгьбет гат1унна.
Конституциядин винел к1валах тухвана куьтягьнавайдакай
лагьана. Делегациядин членриз В. И. Ленин Дагьустандихь
галаз, адан экономикадихь галаз, игьтияжрихь ва авай
месэлайрихь галаз танишариз к1анзавай. Д. Каркмасова
Ленинан вилик вегьена карта ачухайла, ада тажуб хьана
лагьана: "Карта куьз я?.. Заз Дагьустан чизва, кьван". 45
декьикьада давам хьайи суьгьбетда, Владимир Ильич
Дагьустанда авай гьаларихь галаз таниш хьана. Регьберди
вичин дикьетда уьмуьрдин вири терефар ва вакьиаяр
кьунвай: контрреволю цидихь галаз тухузвай женгер,
экономикадин, медениятдин гьалар, халкьдин гьилин
сеняткарвилин устадвал, ц1ийи уьмуьрдин кьурулушдин
бертер ва масабур. Инкьилабдин регьберди кесиб гьалда авай
дагьви лежберрин, иллаки дишегьлийрин гьалдикай артухан
итиж аваз хабарар кьуна. Ленина тади гьалда Дагьустандиз
пулдин куьмк гун патал талукь чкайриз тагькимар (указание)
гана. Рахунар эхирдал атайл, дагьустанвийри Ильичаз
Унцукулдин устарди гьазурнавай чернильный прибор (адан
кьваларал шемер эцигнавай), чар ат1удай чук1ул, ручка,
пресс-папье, портсигар багьишна. Абур вири кхьинардай
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столдал эцигна. Регьбер дагьвийрин савкьатрин устадвилел
гьейран яз амукьна. Ада делегациядин членриз халкьдин
сеняткарвилин устадвал хуьниз эвер гана. Багьишнавай
экспонатар В. И. Ленинан теклифдалди музейдиз агакьарна.
Дагьустандин делегациядихь галаз чара хьижедайла, В. И.
Ленина чи республикада авай гьаларикай вацранди-вацра
вичиз хабарар гун т1алабна. Мадни инанмишвал гана, вич
К авказдиз фейила, Д агьустандизни кьведа, лагьана.
Дагьларин уьлкведин делегациядин членри Ленинавай, рик1ел
хуьдай савкьат яз, адан автограф алай портрет т1алабна. И
т1алабунни ада кьилиз акьудна.
Ильича дагьустандин делегация кьабулайла, кхьей
запись хвенва. Ам 1921-йисан 12-февралдинди я. Ада
виридалайни важиблу 6 пункт кьейднава. Д агьларин
уьлкведиз талукь месэлаяр - ам фуалди ва техилдалди таьминарун, мануфактура арадал гьун, транспортдин, халкьдин
алакьадин к1валах кардик кутун. Эхиримжи пунктуни истемишзава: "Вири поезддин куьмекдалди агакьарун" Ленина
майишатдин тешкилатриз хиве кьунвай зат1ар тади гьалда
агакьарун кьалурна.
В. И. Лениназ Кавказдиз атун, Дагьустанда хьун
кьисмет хьанач. Ик1 ят1ани, дагьустанвийри ч1ехи регьберди
кьалурай камаллу рехь зегьметда гьакьисагь агалкьунар аваз
кьиле тухвана. Кьенин юкьузни В. И. Ленинан идеяйрал,
Октябрдин инкьилабдал кьар иличаз к1анзавайбур кими туш.
Чна чи тарихдин алатай вахтар, чи бубайрин кьазанмишунар
рик1елай алудна к1андач. Урус халкьдин баркаллу векилар
гьамиша Дагьустандин халкьарихь галаз дуствилин алакьайра
аваз хьана. Абуру чаз виликди еримишиз, хийирлу ва
менфятлу к1валахрик кьил кутаз чирна. Чебни кьерехда
акьвазарначир. Гьавиляй Ленинан кьанажагьдин чешме я
кьвезвай вахтаривай, я туькьуьл рик1ер авай инсанривай
рагьулариз жедач.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Авадандин
школада мярекат

ДАССР тешкил авурдалай инихь алатзавай 100
йисан юбилейдиз талукь ачух тарсар ва классдин сятар
Авадандин СОШ-данни кьиле фена. Образованидин
тешкилатда Нажмудин Самурскийдин ва Мирзебег
Ахундован уьмуьрдин ва инкьилабчияр тирвилин
рекьиз бахшнавай кьилдин "пип1ер" арадал гьанвай.
Ихьтин жуьредин мярекатри акьалтзавай несилдин
руьгьда тербиядин ва тарихдикай чирвилерин гьиссер
артмишзава, абуруз хайи ватандин кьадирлувилиз
вафалувал чирзава.
ЧИ МУХБИР
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ДАССР-дин 100 йисаз талукь ачух таре
ДАССР тешкил авур ИикъалаИ
инихъ алатзаваи виш иисан
юбилейдиз талукь яз, республикадин саки вири пип1ера шадвилин
серенжемар кьиле физва.
15-январдиз М играгърин
СОШ-данни Дагъустандин автономиядин 100 йисан ю бил ей ди з
бахш навай ачух тарс хьана. И
ж уьредин мярекат чи муниципалитетдин дишегьлийрин Союздин
председатель, М Р-дин Кьилин
замести-тель Сурея Исмаиловадин,
обр азовани-дин управленидин
методист Арбен Абдуллаеван ва
анин кьилин пешекар Ремихан
Саруханован иштиракчивал аваз
кьиле фена.
Ачух тарсуна винидихъ къейднавай мектебдин директор Фазир
Абдуллаевни авай.
ДАССР тешкилайдалай инихъ
алатзавай 100 йисан юбилейдиз
талукь яз мектебда ктабрин выставка
акъудна-вай, ина аялрин шикилрин
нехишлу мензераяр эцигнавай, цлан
газетар чапнавай.
Мярекат кьиле тухунин макь-

сад - аялрин зигьинда тарихдин
вакъиаяр мягькемарун, ватанпересвилин гьиссер артмишун ва хайи
ватандин ирс къадирлувилелди
к1анарун тир.
Ачух тарсуна тарихдин тарсар
тухузвай
муалимар:
Эйнар
Межидова ва Марьяна Ремихановади аялриз ДАССР тешкил авур
гьаларин гьакъин-дай, чи дагъви
халкьарин кьисмет экуь терефдихъ

тухун паталди тафаватлу хьаии
гьукуматдин деятелар тир Нажмудин
Самурскийдин, Мирзебег Ахундован лайихлувилерикай суьгь-бетна.
Тарс кьиле фидайла, аялри
Д агъ-устандиз талукьарнавай
шиирар к1елна, манияр тамамарна.

ЧИ МУХБИР

“Чубарук” - аялрин бахчада мярекат
ди н
тербиячи
Фарида
Ражабовади аялриз Дагъустандин гзаф хилерикай ибарат
медениятдин, халкьарин сеняткарвилин искусстводин кьет1енвилерикай суьгьбетна. Чпин
нубатда, аялри Дагъустандиз,
халкьарин дуствилиз бахшнавай
шиирар к1елна, манияр лагьана.
В инидихъ къейднавай
мярекат тухунихъ мадни са
кьет1енвал ава. 2021-й и с
"ДАССР-дин 100 йис тамам
хьунин" йис язни къейдзава.
Гьавиляй чи республикадин
вири пип1ера и баркаллу
вакъиадиз талукь тир тербиядин серенжемарни тешкилзава.
ДАССР-дин 100 йисан юбилейдиз талукь мярекат Усугъчайдин
"Чубарук" т1вар алай аялрин бахчаданни кьиле фена. Ам тухунин
макьсад гъвеч1и яшда авай аялрин
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фагьум чи Дагъустандин халкьарин
дуствилин алакъайрихъ, ватан к1ан
хьунин, михьи гьиссер артмишунин
терефдихъ элкъуьрнавайди тир.
Аялрин бахчадин ч1ехи десте-

ЧИ МУХБИР
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(Эвел алатай нумрайра)

А . ФИРДОУ СИ

Р устам ва Зугьраб
("Ш агь-нам э" ктабдай дастан)
Д авам хьун
Зугьрабаз ик1 лагьана мерд Хумана:
"За бендергагь хуьзвай, тунвай пата, на.

"Эхь, дуст, гзаф мягькем язвай къе Зугьраб,
Адан пата авай Худадин къудрат".

Кьушун галаз акъвазнавай чуьлда зун
Секин язвай, квайди тушир чак юзун.

Жаваб гана Г ива: "Бахтлу кьисмет я,
Вав къведай кас чилел алач, гьелбетда,

Бирдан са кас тур гъилеваз акъатна,
Михьиз ажугъ авай адан суфатда.

Амма инал на т1вар кьунвай къучагъди
Тусан кьушун эцяна кьве патахъди,

Экъеч1на бед ам чахъ галаз гъавгъадиз,
Вич балк1андал алай зиринг, юргъа тир,

На лугьуди, ам лап гужлу т1урфан тир,
Кей-Кавусан тахт кьуна а асланди.

Ада, пиян филди хьиз, чун гьар патахъ
Кухунарна, чаз к1ур гана дар пата.

Ахпа ада лап вагьшидин тегьерда,
Гьужумна чи Тусал - яшлу сердердал.

Ахпа, гуя рик1евай хъел туьхвена,
Ам вич атай рехъ кьуна хьиз, хъфена".

Яна ада гъиле авай тиядив
Ракьун бап1ах гадарна и къужадин.

Суал гана Зугьраба: "Лагь, квевай вуж
Экъеч1нат1а, адан хуруз, жаваб гуз? -

Дурум тагуз хьана Тусни катна чи,
И ягъунра кьушун к1еве гьатна чи.

Гьич са касни. За лагьайт1а, душмандин
Ивидивди дигана чуьл Ирандин.

Анжах са вун адан хура акъвазна,
Игит Рустам, на адал гъил хкажна.

Чир хьухь, нагагь акатайт1а хъел рик1ик
Девдивайни акъваз жедач зи вилик,

За лагьайт1а, хвена къадим къанунар:
Расалмишнач адал жуван кьушунар.

Аждагьанар за тунпуздив кук1варда,
Ифритризни гегьенш дуьнья за дарда.

Куьз лагьайт1а, ам тек язвай дяведа
Адаз жаваб гудай кас и береда

Куьн яргъалай килигна зи чуьруькдиз,
Амма садни атанач гьич виликди.

Хьанач. Ада виридак кич1 кутунвай,
Ам т1урфандиз тешпигь тир лап акунрай.

Куьне анал къалурна лап ажузвал,
Ак1 хьайит1а, дяве куьз я тухузвай?

Яна ада чи кьушундин тупламиш
Чкадилай - эрч1и патахъ сухна вич".

Тек ят1ани акъвазна за майданда
Гъил хкажна къанлу, вагьши душмандал.

Кисна Рустам, фикир-хиял авуна,
Ада шагьдин патав камар къачуна.

Иранвияр зи хурукай лиферин
Лужар хьана, кат ийизвай циферик.

Кей-Кавуса кьабулна ам хушдаказ,
"Ша, ацукь, дуст! "-рахана шагь бушдаказ.

Малум я чаз, мад пакама алукьда,
Ягъунра чи тур турунихъ галукьда.

Тахамтана башламишна ик1 суьгьбет:
"Шагь, вуна зи гьар гафуниз це дикъет:

За кьин кьазва: а Ирандин терефдал
Алай къучагъ - пагьливан за телефда.

Акьван зурба, акьван вик1егь, к1убан тир
Дев хьанвач чи Ирандихъ, я Турандихъ

Исятда на гъиз гице чаз шараб, т1уьн,
Са т1имил кьван секинарин рик1ин кин"...

Ам жегьил я, амма вичин женг ада
Магьирдаказ тухузва, яз тек ада.

Кьушундин гьал ахтармишна хтана,
Пашман Рустам Г ивахъ галаз рахана:

Заз ак1 хьана, буйдиз кьакьан а касдин
Галукьзавай кьил гъетерихъ хилас тир.

->
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Адан гъилни гзаф гужлу, агъур тир,
На лугьуди, ам балк1андин ютур тир.
Захъ авай кьван силагь вири майдандиз
Акъудна за аксина а асландин.
Амма адак я хьел, я тур акатнач,
Ик1 ят1ани зун адалай алатнач.
Кьуна адан кьулавай ч1ул къуватдив
За адаз рум гана шумуд нубатдин.
Заз к1анзавай гадариз ам пурарай,
Амма хьанач, т1ал гьатна зи къвалара.
Зун гъавурда акьуна а къучагъдин
Аксина гуж акъвазда са Аллагьдин.
Ам тешпигь я къванцин рагуз лап мягькем,
Гьич сак1ани акакьнач адак зи т1ем.
Кьакьан цава куьк1вей ч1авуз чиг гъетер
Гьар патахъди чара хьана чи рекьер.
Пакамахъ зун жуваз акси юлдашдихъ
Галаз физва кьвед лугьудай савашдиз.
Белки, шагь, за гъалат1 туьк1уьр хъийида,
Я тушт1а, ам гъалиб жеда - низ чида?!
Кьисмет гъиле авазва чи Худадин...
Ам иеси язва сирлу дуьньядин".
Кавуса ик1 лагьана: "Лекь Ирандин!
На пуч авун патал перленг Турандин,
За Язданан т1варц1ел к1елда дуьаяр,
Гьелбетда, заз ви гъалибвал багьа я.
За жуван пел хук1урда пак накьварик,
Минетда за гараризни ракъариз
Гун паталди ваз Аллагьди гуж, нуьсрет
Куьк1уьн патал дуьньяда ви машгьур гъед!"
Жаваб гана Рустама: "Къуй, ви - шагьдин
Сивевай гаф ван хьурай пак Аллагьдиз!"
Къарагъна ам алачухдихъ хтана
Чинни адан ат1угънавай дат1ана.
Квай пагьливан хиялрик лап пашман тир,
Руьгьни адан, ч1имел йиф хьиз, задан тир,
Хабар кьуна Рустамавай стхади:
"Квелди хьана югъ лишаилу, арха, ви?"
Сифте вичиз т1уьн гъиз туна Рустама
Каш алудна, ахпа ада дат1ана
Заварадиз ягъунрикай суьгьбетна,
Гьар са легьзе рик1ел хкиз, гьелбетда.
Гьа и йифиз ксанач гьич кьушунар,
Генг чуьлдик квай югъ желалди юзунар.
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Заварадиз Рустама ик1 лагьана:
"Зун ягъунриз физва мадни пакамахъ.
Гуьзет ая вуна зун лап секиндиз,
Жуьретлу хьухь, женгера вун, итим хьиз,
Зи кьушунар, пайдахар на вилик твах,
Хкаж ая алачухар, эциг тахт.
Вилив хуьх зун, акъвазна на мензилда,
Исятда за зи юргъунвал кьезилда.
Ял ягъайла, мягькем жеда руьгь, къуват,
Герек туш заз авун инал гьерекат.
Кар я, нагагь, пуч хьайит1а женгина
На зи кьилихъ шел ийимир дердинай.
Къуй зун пуч хьуй, амма вуна кьисасдай,
Туранвийрал гъил хкажмир - зи ясдай.
К1ват1 хъувуна кьушун, ахлад, ватандиз Вун Дастанан патав - Забулистандиз.
Къуй чир хьурай чи кьуьзуь тир бубадиз,
Рустамавай гуж къахчурди Худади,
Къастуналди ам цаварин, чилерин,
Пуч хьайиди са жегьилдин гъилерик.
Теселли це, стха, рик1из дидедин!
Куьз я накъвар авадардай эбеди?
Лагь, адаз на, им кьисмет я, кьадар я,
Адал рази хьун - инсандин гьунар я.
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За телефнай асланар, гьак1 филерни,
Цин плияр, перленгарни, девлерни.

Гьикьван бахтлу хьайит1ани инсандихъ
Са югъ ава и дуьньяда гьижрандин".

Тунпуздалди къеледин цал ханай за,
Гьамишалугъ Аллагьди бахт ганай заз.

Ик1, стхадихъ галаз яргъал рахана,
Ксана ам, фена ширин ахварал.

Ик1 ят1ани, са вахт къведа мукьвалди,
Чи уьмуьрдин рак гатада ажалди.

Таржума авурди - Ш. ШАГЬБАЛАЕВ
(Кьат1 ама)

Исполненная смета расходов за 2020 год
Администрация МО”Докузпаринский район”
У тверж денн ы е бю дж етны е
назн ачен и я

К од по Б К
1 ,0 1 0 2 9 E + 1 7

Н еисполн енны е
назн ачен и я

И сполнено

9 4 7 2 0 1 ,0 0

К од цели

9 4 7 2 0 1,0 0

0,00

1 ,0 1 0 2 9 E + 1 7

286 05 6 ,00

286 05 6 ,00

0,00

1 ,0 1 0 4 9 E + 1 7

8 7 2 1 5 7 1 ,0 0

8 7 2 1 5 7 1 ,0 0

0,00

1 ,0 1 0 4 9 E + 1 7

7 8 1 24,0 0

7 8 09 4 ,0 0

30,00

1 ,0 1 0 4 9 E + 1 7

3 3 73 1 1 0 ,0 0

3 3 73 036 ,00

74 ,0 0

1 ,0 1 0 4 9 E + 1 7

4 930 5 0 8 ,10

4 9 3 0 5 0 7 ,8 2

0,2 8

1 .0 1 0 4 9 E + 1 /

230 3 46 ,0 0

230 3 46 ,0 0

0,00

1 ,0 1 0 4 9 E + 1 7

15 0 46,00

15 04 6 ,0 0

0,00

1 ,0 1 0 4 9 E + 1 7

559 10 9 ,0 9

559 1 0 8 ,4 2

0 ,6 7

1 ,0 1 0 5 E + 1 7

225 3 4 1,0 0

225 3 4 1,0 0

0,00

1 ,0 1 0 5 E + 1 7

68 0 55,00

68 05 5,0 0

0,00

1 ,0 1 0 5 E + 1 7

63 6 05,00

45000,00

18 605,00

1 ,0 1 0 5 E + 1 7

261 1 4 0 ,0 0

261 1 4 0 ,0 0

0,00

7 8 8 6 7,0 0

7Ш Щ

0,00

1 ,0 1 0 5 E+ 1

7

16 9 9 2,0 0

00

16 992,00

0 0 10 10 79 7В 0 0 2 0 0 0 0 8 8 0

1 ,0 1 0 5 E + 1 7

370 00 0,0 0

3 70 00 0,0 0

0,00

0 0 10 10 79 8В0022000244

12 5 00 0,0 0

12 5 00 0,0 0

0,00

1 ,0 1 1 4 E + 1 7

88 00 0,0 0

88 00 0,0 0

0,00

1 804 6 6 1,0 0

1 8 0 4 6 6 1 ,0 0

0,00

0 0 1 0 1 1 3 9 В 8 0 02100 0244
1 ,U 2 U 4 E + 1 /

998 00 0,0 0

0 0 10 3 0 9 9 В 8 0 02100 0244

399 6 1 1 ,0 0

3 9 9 6 1 0 ,1 7

0,83

00 10 30 99В800 21000 852

10 885 ,0 0

10 885 ,00

0,00

5 6 70 50 0,0 0

5 6 7 0 4 1 5 ,9 0

8 4 ,10

1 8 7 6 4 1,0 0

18 76 4 0 ,8 0

0,20

1 ,0 4 1 3 E + 1 7
1 ,0 7 1 E + 1 7

9 9 Ш ГШ

0,00 00000)

1 ,0 7 1 E + 1 7

6 7 1 6 ,0 0

6 7 1 6 ,0 0

0,00

1 ,0 7 1 E + 1 7

55 4 2 0 ,0 0

55 4 2 0 ,0 0

0,00

1 ,0 7 1 E + 1 7

109 50 9 ,00

10 5 5 4 2,0 0

3 967,00

1 ,1 0 0 1 2 E + 1 7

4 1 5 19 0 ,0 0

4 1 4 9 4 7 ,0 0

243,00

1 ,1 0 0 4 2 E + 1 7

1 6 10 9 9 7 ,0 0

1 2 7 2 3 6 7 ,0 0

338 630,00

1 ,1 0 0 4 2 E + 1 7

502 6 89 ,0 0

502 6 89,00

0,00

0 0 110 0 4 2 2 5 0 0 R 0 8 2 0 4 12

502 6 89 ,0 0

502 6 89,00

0,00 00000)

1 ,1 3 0 1 3 E + 1 7

228 300,0 0

228 300,0 0

0,00

1 ,1 4 0 1 3 E + 1 7

32 70 5 1 0 8 ,4 5

32 70 5 1 0 8 ,4 5

0,00

1 ,1 4 0 3 3 E + 1 7

10 058 7 6 7 ,0 0

10 058 7 6 7 ,0 0

0,00

И т о го :

7 5 7 0 4 7 5 4 ,6 4

М.А. ШАМИЛОВ, врио Главы муниципалитета

7 5 3 2 6 1 2 7 ,5 6

3 7 8 6 2 7 ,0 8

З.Х. СУЛЕЙМАНОВ, начальник отдела учета и отчетности
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Плати за газ вовремя!

«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан
ноябрдилай акъатзава

ПРОИЗВОДИТЕ ОПЛАТУ ВОВРЕМЯ
И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Тешкилайди:

Докъузпара райондин
администрация,
Дагъустан Республика
Учредитель:

ОПЛАЧИВАЙТЕ ЗА ГАЗ ВОВРЕМЯ -

Д010 ЧИСЛАМЕСЯЦА,
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ИСТЕКШИМ

Администрация Докузпаринского
района, Республика Дагестан
Кьилин редактор:
A. Э.ЭМИРСУЛТАНОВ
Жавабдар секретарь:
B. С.АГЪАМУРАДОВ

Спасибо тем, кто платит за газ вовремя!

Хсуси корреспондент:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ
Корректор:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

В связи с наступившим отопи
тельным сезоном 2021 года ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"
- абонентский пункт Ахтынского и
Докузпаринского районов напоми
нает, что производить оплату и
подавать текущ ие показания за
потребленный газ необходимо до 10
числа месяца, следующего за истек
шим.
Потребителям, имеющим зад
олженность за потреблённый газ,
необходимо срочно погасить её. В
случае несвоевременной и (или)
неполной платы за потребленный
природный газ поставщик, согласно
законодательству, начинает процесс

взыскания задолж енн ости в
судебном порядке.
Н ебл агон адёж н ы е п о т р е
бители имеют большую вероят
ность остаться без газа!
Не копите долги и совершайте
все расчеты вовремя! Это избавит
вас от ненужных хлопот и дополни
тельных трат!
Заплатить за газ без комиссии
и очередей можно:
- в "Личном кабинете абонен
та" на сайте www.mkala-mrg.ru или
скачав мобильную версию "Мой
ГАЗ" на свой гаджет;
- на кассе районного абонент
ского пункта (с. Усухчай).

Скорая помощь ЦРБ Докузпаринского района
тел.: 8 928 059 84 90, 8 989 868 03 00

Верстка авурди:
КЪ .В.АГЪАМИРЗОЕВ
Газетдин индексар:

Зур йисан къимет - 278 м.
Йисан къимет - 556 м.
Чапдиз вахкай вахт: 14:00
Чапзавай вахт - 17:00
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