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Зулун армиядин жергейриз эвер гунин
месэла гьялна

И м укьвара Д окъузп ара 
райондин администрацидин засе- 
данийрин залда райондин Кьил 
Мегьамед Шамилован регьбервилик 
кваз гьар гьафтедин нубатдинди тир 
совещание кьиле фена. Адан карда 
Ахцегь, Рутул ва Докъузпара район- 
рин умуми военный комиссар Ра
фик М егьам едова, Д окъузпара 
райондин УСЗН-дин директор Эсед 
Арабова, райондин Кьилин замести- 
телри, муниципалитетдин тешкилат- 
рин ва идарайрин руководителри, 
отделрин начальникри, хуьрерин 
администрацийрин кьилери иш- 
тиракна. Совещание ачухуналди, 
Мегьамед Шамилова адан иштирак- 
чияр йикъан к1валахдин повестка- 
дихъ галаз танишарна. 2022-йисан 
зулун призывдиз талукь месэладай 
Ахцегьрин военком Рафик Мегьа- 
медова суьгьбетна.

Ада къейдна хьи, тамам тушир 
мобилизацидай районда а мярекат 
акьалт1арна, амма контрактдин бине- 
даллаз гуьгьуьллубуруз эвер гун ва 
абур хкягъунин к1валах давам жезва. 
Рафик М егьамедова совещанида 
иштиракзавайбуруз зулун призыв- 
дик квайбурун къуллугъ гьик1 кьиле 
фидат1а, галай-галайвал суьгьбетна. 
Тамам тушир мобилизацидин месэ- 
ладиз килигна, алай йисуз зулун 
призыв са вацран кьулухъди хутахна. 
Ам 1-ноябрдилай гат1умна. 17-18- 
октябрдин йикъара призывникрин 
медкомиссия кьиле фена. Гьайиф 
хьи, аниз атайбурун кьадарар т1и- 
милди я. Гьавиляй хуьрерин кьилери 
пата-къерехда авай призывникрин 
сиягь тук1уьрна, вахтунда ам чал ре-

кье тун чарасуз я.
Военкомди къейдна, зулун 

призывдик акатнавай аскерар СВО- 
диз рекье твазвач. Ада хуьррерин 
кьилеривай и кардикай хабар гунни 
истемишна. УСЗН-дин руководитель 
Эсед Арабова РД-дин Правитель- 
стводин къарар №9463 (2022 йис, 12- 
октябрь) кьилиз акъудзавай гьала- 
рикай баянар гана. Ам тамам тушир 
мобилизацидик акатнавай аскеррин 
хизанриз куьмекар гуникай ибарат- 
ди я. Ада хабар гана, Докъузпара 
райондин хуьрерай са сефердин 
куьмекар гунин барадай 18 хизан- 
дилай арзаяр атанва. Гьар са хизан- 
диз 100 агъзур манат гун лазим я. 
Къенин йикъалди 6 хизандин игьтияж 
там ам ариз хьанва. М уькуьбуру 
военны й частарай  информ ация 
атайла, чпин пулур вахчуда. Чилинни

эменнидин алакъайрай экономика- 
дин отделдин кьилин пешекар Муза- 
медин Межидова Единый государ
ственный регистрдиз юзан тийизвай 
эменнидин данныяр ягъунин чара- 
сузвиликай лагьана. Адан гафаралди, 
чилин участокар актуализация аву- 
нин рекьяй кьиле физвай к1валах 
районда лап зайифди я. Ам анжах 36 
процентдин ац1урнава. Совещани- 
дин нетижаяр кьуналди, райондин 
Кьили ЕГР-диз юзан тийизвай эмен- 
нидин гьакъиндай талукь тир дан- 
ныяр гун истемишна ва и к1валахдин 
рекьяй къван чкадилай юзуруник, 
лагьайт1а жеда, пай кутуна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Г р  v j1 ерроризмдин завалдикаи хуьнин
месэлайриз талукь заседание

Октябрдин эхирра Республи- 
кадин Кьил Сергей Меликова АТК- 
дин пландал асаслу тир заседание 
кьиле тухвана. ВКС-дин режимда 
кьиле фейи адан карда Докъузпара 
райондин Кьил Мегьамед Шами- 
лова ва жемиятдин хатасузвиляй 
муниципалитетдин Кьилин замес
тигель Акиф Балакишиева иштирак- 
на. Мярекатдин сергьятра санайи- 
дин, энергетикадин ва транспортдин 
комплексар, яшайишдин объектар 
терроризмдин къаришмишвиликай 
хуьнин рекьяй гуьзчивал гужлу аву- 
нин ва алава серенжемар кьабулу-

нин месэлаяр гьална; 2019-2023- 
йисара РФ-да терроризмдин идео- 
логидин аксина Комплексдин План 
кьиле тухун; республикадин АТК- 
дин деятельность куьчуьрмишун ва 
масабур. Заседание ачухуналди 
Дагъустандин Кьил Сергей М ели
кова къейдна, къенин йикъалди гьу- 
кумдин органрин вилик акъвазна- 
вай важиблу месэлайрикай сад- 
инфраструктурадин объектар хуьн 
ва гражданрин хатасузвал таъмина- 
рун я. Кар алай дикьетди алава сере- 
нжемрин комплекс кьилиз акъудун- 
ни истемишзава.

И рекьяй санайидин объектар 
хуьн къуватлу авун, чимивилинни 
энергетикадин ва транспортдин 
комплекс, здравоохраненидин ида- 
раяр гуьзчивилик кутун, инсанар 
гзаф к1ват1ал жезвай чкайрал мягь- 
кем контроль эцигун важиблу я. И 
жигьетдай муниципальный тешки- 
латрин кьилериз обьектрин гьалар 
ахтармишун, жуьреба-жуьре гьеле- 
гьар кьунин хаталувал арадал атай- 
т1а, персоналдин гьазурлухвал кье- 
т1ен дережада хьун важиблу тирди 
лагьана. Заседанидин сергьятра 
кьилдин дикьет яшайишдин объек
тар, образованидин идараяр хуьнин 
месэладиз ганвай. И рекьяй авай 
месэладиз гьеле мектебрин дарама- 
тар эцигайла фикир гана к1анзава, - 
къейдна региондин Кьили. Образо
ванидин, здравоохраненидин ва 
маса яшайишдин объектар эцигдай- 
ла, а дараматар техникадин рекьяй 
терроризмдин аксина хуьз жедай 
тамам къайда авайди хьун лазим я" 
- къейдна С. А. Меликова. Регион
дин Кьили вичин профилдин ведом- 
ствойриз къейднавай тематикадай 
чирвилер гудай семинарар тухун 
теклиф на, абуруз протоколдин 
теклифарни гана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
Г Г 1  и  ____Тухузваи газопровод эцигунин кар

давам жезва
Алай йисуз гегьенш камарал- 

ди эгеч1ай Миграгъиз, Т екипиркеш'- 
диз ,Кьавалар хуьрериз ва хел гал- 
к1ана Къалажух хуьруьз тухузвай га- 
зопроводдин винел к1валахар давам 
жезва.Г азопроводдин винел к1вала- 
хар тухузвайди подряддин тешкилат 
ООО "Семь плюс" я. Хуьрерин ара- 
давай газопроводди кьил Усугъчай- 
дилай къачузва.

Умими газопроводдин яргъи- 
вал 14 километр я. Ам Текипиркент 
хуьруьв агакьда. Къейд авуна к1анда 
хьи, газопроводдин объекди чи де- 
реда агьвал ва дуланажагъ кьиле ту- 
хузвай вири хуьрерин агьалияр т1е- 
бии газдалди таъминарда. Алай вах- 
тунда районда Усугъчай, Мискис- 
кар, Ц1ийи Каракуьре вили ялавдал- 
ди таъмин я. Хуьрерин арадавай 
газопровод 1822 метрдин яргъивал 
аваз Каракуьредин хуьруьзни эциг-

нава.
Идалай гъейри, Къурушдал газ 

тухунин мумкинвилерни фикирда 
кьазва, ам пландик ква. 2560 метрдин 
гьуьлуьн дережадилай вине авай

хуьруьз газопровод эцигунни регьят 
месэларикай туш. Амма Докъузпа- 
рада и карни кьилиз акъудиз жедай- 
ди яз гьисабзава.

ЧИ МУХБИР
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Дагъустан вилик тухунин месэларикай 
оперативный совещание кьиле фена

Адет тирвал, к1валахдин гьафте 
важиблу месэлариз талукь яз, Сергей 
Меликован регьбервилик кваз кьиле 
фена. ВКС-дин режимда кьиле фейи 
совещанидин карда Докъузпарадин 
Кьил Мегьамед Шамиловани ишти- 
ракна. Дуьньяда кьиле физвай къе- 
цепатан делилризни фикир тагана,

республикадин экономика мягькем 
гьалара аваз артмиш авунин таъсир- 
дикай, тухузвай сернжемрикай РД - 
дин сад лагьай вице-премьер Руслан 
Алиева чирвилер гана. Ада къейдна, 
чи регион госпрограммаяр хирит1 
авунин рекьяй туьк1уьрзавай прог- 
раммайрик кутун, республикадин

бюджет арадал гъун важиблу месэ- 
лаяр яз амукьзава.

РД-дин илимдин ва образо- 
ванидин министр Яхья Бучаева чи 
республикада ю кьван ва умуми 
образованидин мектебар капремонт 
ийизвай гьаларикай хабар гана. Гос- 
программада къалурнавай 39 муни
ципальный тешкилатрин 185 школа- 
да ремонтдин к1валахар акьалт1ар- 
нава. 2023-йисуз капитальный ре
монт 34 муниципалитетдин 39 школа- 
да кьиле тухудайвал я. Къейд авун 
лазим я, 17 муниципалитетди къенин 
йикъалди сметадин расчетар акъуд - 
на, тамамарна к1анзавай ремонтдин 
к1валахрин жуьреяр къалурнавач.

Совещанидал зулун призывдиз 
талукь месэладизни фикир ганвай. 
Республикадин Кьили и месэла 
райондин кьилеривай чпин хсуси 
гуьзчивилик кутун истемишна. Со- 
вещанидин нетижайралди, муници- 
палитетрин кьилериз протоколдин 
теклифарни гана.

ЧИ МУХБИР

Россиядин халкьарин садвилин йикъан
автопробег

3 -ноябрдиз Россиядин халкьарин садвилин Иикъан 
гунзарда Докъузпара районда адетдиз элкъвенвай 
автопробег кьиле фена. Адан тешкилатчи райондин 
культурадин управление тир. Россиядин гьукуматдин 
пайдахралди безетмишнавай машинрин десте Усугъчай 
хуьруьн райцентрдин кьилин куьчейрай ва республи
кадин шегьре рекьерай гьерекатдик квай.

Автопробегдин иштиракчияр райондин меденият- 
дин управленидин работникар ва валонтерар тир. 
Муниципалитетдин культурадин управленидин началь- 
никдин заместитель Герейхан Агъарагьимова къейдна 
хьи, Россиядин халкьарин садвилин сувар чи уьлкве 
паталди важиблу ва маналу сувар я.

Ада чаз садвилелди ва сих яз яшамиш жез чирзава, 
чун саналди хьайила, вири четинвилериз дурум гузни 
жеда.

4-ноябрдин Югъ Россиядин ц1ийи тарихда 2005- 
йисалай эгеч1на гьар йисуз суварин югъ яз къейдзава. 
Ада гзаф миллетрикай ва диндин талукьвилерай ибарат

чи уьлкведин инсанар рейсадвилелди яшамиш хьунин 
къурулушдиз къуллугъзава.

ЧИ МУХБИР

Халкьарин садвилин йикъаз талукь 
мяреат кьиле фена

Халкьарин садвилин Йикъан сувариз талукь яз важиблувиликай суьгьбетна, абуруз сагъламвал, вири 
Усугъчайдин культурадин к1вале шадвилин концерт хъсан ерияр алхишна. Ада къейдна, халкьарин садвилин 
кьиле фена. РДК-дин директор Бесират Эмировади Югъ-чи Россиядин халкьарин мягькемвал, сад- 
концертдин иш тиракчийри з суварин йикъан  вал уьлчмеламишзавай ярж ва экуь лишан я.
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Д1НЬ НАРОДНОГО

Концертдин программадик Ватандиз талукьарна кхьенвай урус ва лезги

манияр квай. Культурадин управ- 
ленидин работникри муниципа- 
литетдин библиотекада садвилин 
йикъаз талукь яз ктабрин выставкани 
ачудхнавай. И ш тиракчийривай  
суварин бинеяр арадал атунин, 
ц1ийи сувар к1вачел акъудунин 
делилар чириз жезвай.

ЧИ МУХБИР

Энвер Набиев - Россиядин Игит
Каспийск шегьердин агьалий- 

риз 7 5 йисан юбилей тебрик авунихъ 
галаз сад хьиз, Сергей Меликова и 
йикъара Россиядин Федерациядин 
И ги т  лагъайт1вар  гайи  Э н вер  
НАБИЕВАЗ государстводин ч1ехи 
шабагь мубаракна ва адаз рик1ел 
аламукьдай пишкеш гана. Гьа са 
вахтунда РД-дин Кьили къейдна: " Заз 
къе Украинада кьиле физвай махсус 
серенжемда чи умуми к1вал тир 
Россиядин милли итижар дирибаш- 
вилелди хуьзвай ва аскервилин 
буржи жуьрэтлувилелди кьилиз 
акъудзавай Каспийскдин агьалий- 
рихъ галаз санал чи республикадин 
вири шегьеррин ва хуьрерин кье- 
гьалризни рик1ин сидкьидай сагь- 
рай лугьуз к1анзава. Каспийск ше- 
гьердин ва Дагъустандин агьалийри 
гъалибвал патал чпелай алакьдай 
вири крар ийизва. Хайи маканрай 
катдай чкадал атанвай Донбассдин 
агьалийриз тоннралди гуманитар
ный куьмек рекье туна. Катнавай 
хейлинбур чи инсанри кьабулнава 
ва абуруз яш амиш  ж едай хъсан 
шарт1ар тешкилнава. Заз къе лайи- 
хлу ва вик1егь хва тербияламишай 
чи Игитдин диде-бубадизни сагьрай 
лугьуз к1анзава".

Гьелбетда, хабар рик1 ик гье- 
вес, шадвал кутадайди я. Лезги халкь- 
дин векилри чеб гьар са майданда 
вик1егь, жуьрэтлу, намуслу, Ватан- 
диз вафалу инсанар тирди къалурна 
ва и кар къенин юкъузни успатзава.

Энвер Альбертович Набиев 
Каспийск шегьерда дидедиз хьана. 
А дан бинеяр А хцегь райондин 
Ч еперин  хуьряй я. 2010-йи суз 
Къазандин танкарин командиррин 
кьилин училище куьтягьайдалай 
гуьгьуьниз ада Россиядин Федера
циядин Яракьлу Къуватра къуллугь- 
зава. Майордиз " Военный къуллугъ- 
да тафаватлу хьунай" III дережадин

медаль ава. Россиядин армияда 
къуллугъиз 15 йисалай виниз я. Рагъ- 
экъеч1дай патан военный округдин 
танкарин гвардиядин бригадада 
къуллугъзавай ротадин командир 
Энвер Набиеван вик1егьвилер адан 
характеристикада къейднава.

Ана кхьенвайвал, 2022-йисан 
24-февралдилай эгеч1на ам гьужум- 
диз физвай кьилин дестедик квай. 
Адан макьсадни Чернобыль шегьер- 
дин къвалахъ галай патай Днепр 
вац1ал алай муьгъ кьун, хуьн ва 
Припять шегьердин сенгеррай пад 
акъудун тир. И кар авурдалай гуь- 
гьуьниз Набиевав маса тапшуругь 
агакьна: Иванков-Бородянка галай 
патахъ еримиш хьун. Сводный взвод- 
дин командир Энвер Набиева къу- 
лай чкаяр хкяна ва гьужумна. Душ- 
мандиз хъсандиз ягъунар кьуна. Ида- 
лай гуьгьуьниз гьужум давамарна 
ва Бородянка шегъердиз гьахьна. 
И на Э нвер Н абиев кьиле авай 
дестеди 50 неонацист ва пуд БМП 
тергна.

М айорди регьбервал гузвай 
взводди Киев-Житомир шегьредай 
мадни виликди еримишна. Березов
ка хуьруьн патав абур душмандин 
аскеррал ацалтна. Миллетбазрин

вертолетди чибуруз хейлин зиянар 
гана. Взвод яракьралди, суьрсет- 
далди таъминарзавай колонна гьал- 
къада гьатна. Гьа и вахгунда медици- 
надин кьуллугъдин капитан Сергей 
Сластина вичел хер хьанвайдакай ва 
женг ч1 угваз тежезвайдакай хабар 
гана. Энвер Набиев БТР-да акьахна, 
гъалкъада гьатнавайбурун куьмек- 
диз фена. Душмандин гуьллейрик 
акатнат1ани, адалай гъалкъада авай- 
бурун патав физ алакьна ва чпив 
гвай БМП-дин ва танкарин куьмек- 
далди аскеррин гьакъиндай къайгъу 
ч1 угуна. Кьуд сятда давам хьайи 
женгина миллетбазар тергна, гьал- 
къадай экъеч1 дай мумкинвални ара
дал гъана. Хирер хьанвайбур санал 
хкана ва абур гос питалдиз агакьарун 
патал вертолетдиз эверна. Кар алай 
къуватар къведалди, 5 юкъуз гъиле 
гьатнавай сенгер хвена.

Мад ц1ийи тапшуругь: Нико- 
лаевка хуьруьн патарив фин ва чи 
аскеррал вил алаз акъвазнавай душ
мандин дестеяр терг авун. 6 танк ва 
3 БМП гваз фейи Набиеван регьбер- 
вилик кваз чи аскерри диверсантрин 
6 десте тергна. Березовка хуьруьн 
патав душмандин командный пункт 
гвайдакай хабар хьайила, Энвер 
Набиева ам тахьай мисал авун кьет 1- 
на. Вик1 егь аскерар галаз разведка 
тухвана, ахпа гьужумдай махсус 
план туьк1уьрна ва танкарин гьар са 
взводдиз кьилдин тапшуругь гана.

Майор Энвер Набиева пеше- 
карвилелди регьбервал гайивиляй я 
техникадикай, я аскеррикай садни 
хкатнач. Хуьруьн юкьваз гьахьна, чи 
танкистри ара-ара хъсандиз мягьке- 
марнавай сенгерар яна. Лап к1еве 
гьатнавайди чир хьайила, неона- 
цистри чеб есирвиле вугана. И гьу- 
жумдин нетижада командный пункт 
кук1варна ва 61 кас есир- 
виле кьуна.
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Бузовая хуьруьн патав гвайла, 
Набиевав разведкадин дестедин 
командирдилай абур гьалкъада гьат- 
навайдакай хабар агакьна. Майор, 
гежел тевгьена, куьмекдиз фена. 
Чкадив агакьдайла, Набиеван взвод 
душмандин минометрин ц1ук акат- 
на. Вик1егь танкистри кьулухъ ч1угу- 
нач, гъиле-гъил аваз душмандин 
минометар алай 4 чка, 3 БМП ва 2 
танк къайдадикай хкудна. Миллет- 
базар кьулухъ ч1угвадай чкадал 
атана. И да Н абиеваз душ манди 
элкъурна кьунвай к1вализ гьахьдай 
ва анай разведчикар ахкъуддай, 
хирер хьанвайбур тади гьалда гос- 
питалдиз агакьардай мумкинвал 
гана.

Россиядин Армиядин майор 
Энвер Набиеван вик1егьвилер садни 
кьвед туш. Ада гагь танкуна, гагь 
БТР-да аваз Харьковдин областдин 
Куьгьне Салтов поселокда душман
дин хейлин техника, бронироватна- 
вай "Хаммер" автомобиль, миноме- 
тар алай кьве пикап, десантрин десте 
алай  БТР, зен и ткай ри н  "ОСА" 
установка тергна.

Махсус серенжемда къалурза-

вай кьегьалвилер фикирда кьуналди, 
РФ-дин Президент Владимир Пути
на вичин Указдалди чи ватанэгь- 
лидиз Россиядин Игитвилин т1вар 
ганва.

"Эренлардин сес" газетдин 
редакциядин коллективди Энвер 
Альбертовичаз игитвилин т1вар гун 
рик1ин сидкьидай мубаракзава.

Къуй ихьтин вик1егь ва дирибаш 
рухваяр  чахъ  м адни гзаф  аваз 
хьурай!

И  материал ” №38 
Лезги газетдай” къачуна чапнава

Яратмишунрин дам - Регьим яз...
(Дагъустандин халкьдин шаир Шагь-Эмир 

Мурадован яратмишунрикай гаф)
Дагъустандин халкьдин шаир 

Шагь-Эмир Мурадов къад лагьай 
асирдин лезги шииратдин магьир 
устадрикай сад я. Яхц1урни ц1уд 
йисалай артух эдебиятда к1валахай 
баж арагълу лирикди, манийрин 
устадди, поэмайрин авторди, дра- 
матургди ва таржумачиди лезги 
халкьдин руьгьдин хизандик къи- 
метлу пай кутуна, ам мадни девлет- 
лу авуна. Ч1ехи шаирдин къадалай 
гзаф ктабар литературадин крити- 
кади ва к1елзавайбуру хушдиз кьа- 
булнай. Шагь-Эмир Мурадован эсе- 
рар урус, Дагъустандин халкьарин 
ч1алариз таржума авунва, абур къа- 
дирлу антологийра мектебрин хрес- 
томатийра ва маса к1ват1алра ганва.

Адан яратмишанар юкьван 
ш колайра, педучилищ ра, вузра 
чирзава. Ш агь-Э м ир М урадов 
Докъузпара райондин (виликдай 
Самур округдик акатзавай) Къуруш- 
рин хуьре лежбер Билалан хизанда 
дидедиз хьана. Ада гъвеч1и ч1авалай 
уьмуьрдин уьк1уь-цуру дадмишнай. 
Адаз бубадихъ галаз Шекидихъай 
мал-къара гваз хкведай рекьера таку- 
рди амач: тарашни талан, ягъунарни 
кьиникьар, шеларни хвалар...

Ахпа дагъларин уьлкведа со-

ветрин гьукум тестикь хьайила, же- 
гьил гадади Ахцегьрин юкьван шко- 
лада ва гуьгъуьнлай Дагъустандин 
пединститудин физико-математи
ческий факультетда чирвилер къачу
на. Гьеле мектебда к1елдайла, шии- 
рар яратмишунал рик1 алай Ш.-Э. 
Мурадова институтда хьайи йисара 
вичин сенятдихъ галаз санал эдебият 
чирунизни еке фикир гузва. Ада 
урусрин, Европадин ва Рагъэкъеч1- 
дай патан халкьарин поэзиядин 
устадрин эсерар еке гьевесдалди 
к1елзава ва чирзава. Студент тирла, 
Ш.-Э. Мурадов ч1ехи шаир Ст1ал

Сулейманахъ галаз таниш хьанай. 
В ири дуьньяда маш гьур ч1алан 
устаддихъ галаз хьайи суьгьбетри 
жегьил литератордиз, ада вичи хиве 
кьазвайвал, еке таъсирнай.

Ш.-Э. Мурадован ч1алар гьеле 
30-йисара "Ц1ийи дуьнья" газетдиз 
ва маса к1ват1алриз акъатзава. Инсти
тут акьалг1арай жегьилди дяведилай 
вилик квай ва дяведин йисара хайи 
хуьре, Миграгъа, Ахцегьа муаллим- 
виле к1валахзава. Гьа са вахтунда 
яратмишунрин карни давамарзава. 
Ватандин Ч1ехи дяведилай гуьгъуь- 
нин йисара Ш.-Э. Мурадова анжах 
эдебиятдихъ галаз алакъалу къуллу- 
гъар ва везифаяр кьилиз акъудзава. 
Ада "Социализмдин пайдах" т1вар 
алай лезги газетда лш'сотрудниквиле 
ва 1952-йисалай " Дуствал" эдебият- 
дин альманахда редакторвиле к1ва- 
лахзава. Ш.-Э. мурадова 50-йисара 
чи эдебиятдиз атай ж егьилриз: 
Алирза Саидоваз, Байрам Салимо- 
ваз, Касбуба Азизхановаз, Якьуб 
Я ралиеваз, М еж ид Гьаж иеваз, 
Жамидин Гьажимурадоваз ва маса- 
буруз къиметлу меслятралди виче- 
лай алакьдай куьмекар гана. Жегьил 
литераторрин чапдиз акъа- 
тай сифте эсерар Ш .-Э.
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Мурадован берекатлу гъилелай фе- 
най. 1949-йисуз Ш .-Э. М урадов 
СССР-дин писателрин Союздиз кьа- 
булнай. Хейлин йисара ада Дагъус- 
тандин радиокомитетда лезги пере- 
дачайрин редакторвиле, " Комунист" 
газетда таржумачивиле к1валахна. 
1973-йисуз ам пенсиядиз экъеч1на ва 
вичин уьмуьрдин эхирдалди шии- 
ратда зегьмет ч1угуна.

Шагь-Эмир Мурадов Гьуку- 
матдин "Знак почета" ордендиз, 
Дагъустандин халкьдин шаирвилин 
ва Дагъустан Республикадин Ст1ал 
Сулейманан т1варунихъ галай лите-

ратурадин премиядин лауреатвилин 
т1вараризни лайихлу хьана. Шаир 
яргъал ч1угун тавур азардик 1996- 
йисан 10-январдиз рагьметдиз фена. 
Махачкаладин сурара кучукнава.

Лезги эдебиятда яхц1урни ц1уд 
йисалай артух вахтунда сайивиелди 
к1валахай Ш.-Э. Мурадова поэзия- 
дин "Хци яракьдалди" халкьдиз 
вафалу яз вичин девлетлу ва къимет- 
лу яратмишунрин ирс туна. Адан 
шииратда гьахъвал, мердвал, рик1ин 
михьивал, халкьарин дуствал, инсан- 
пересвал вири санлай, Регьим ...

хкатна чир жезва. Ам Докъузпара- 
дин туп1алда авай къаш хьиз я.

.. .Зун ракъиниз килигайла,
Ви милаим хъвер акуна. 
Вацран чинал вил вегьейла, 
Заз ви ачух пел акуна.
Зуьгьре гъетрез тамаш на зун, 
Гьанайни ви гел акуна.

Гьажи ГАШАРОВ, 
филологиядин илимрин кондидат, 

ДГУ-дин профессор.

Шагь-Эмир Мурадов, Дагъустандин халкьдин шаир

Къах я беден, къах я гъилер, дамарар, 
Кьуд патахъай кьунвай ч1улав накьвари. 
Адан винел мармардикай камарар 
Туьк1уьрзава басмиш хъийиз ракьарив.

Гуьмбет
Адаз гуьмбет эцигзава лугьузва,
Винел т1варни кхьиз къизил верекьдив .  
А гуьмбет, чан алай чна кьат1узвай,
Ам патал ваъ, чун патал я герекди.

АНТИТЕРРОР

Чун экстремизмдиз ва терроризмдиз акси я!
Чун ислягь цав патал ала!

Чи йикъара, гьикьван хажалат- 
лу рик1и ч1угвадай дерт ят1ани, тер
роризм ва экстремизм Россиядин 
жемиятдин гьар йикъан уьмуьрдиз 
гьахьнава ва абуру уьлкведин хата- 
сузвилик ачухдиз кич1 кутунва. Инса- 
нар чуьнуьхун, есирвиле кьун, са- 
молетар гваз катдай дуьшуьшар, ра- 
кьун рекьерал бомбаяр хъиткьи- 
нарунар, гьак1ни-общественный 
чкайрал, миллетрин ва диндин веки- 
лар сад-муькуьбурал расалун, ачух
диз гьелегьар кьун .

Абур сиясатдин женгина кьиле 
тухун, бягьскарар гужуналди арадай 
акъудун, гьукумдин жуьреба-жуьре 
терефрин векилар, уьмуьрдиз къаст 
авуналди, тергун хесетдиз элкъвен- 
вай кар хьанва. Федеральный закон- 
дихъ галаз рейсад яз "О противо
действии терроризму" (ам кьабул- 
нава 2006-йисуз.) Терроризм - им 
халкьдин идеология ва адаз таъсир- 
дай практика я. Ида госвластдин 
органри, чкадин самоуправленидин 
органри ва я виридуьньядин тешки- 
латри, гуя халкьдихъ авай месэлаяр 
гьялуниз, фад кьилиз акъудуниз куь- 
мекзава. Террориствилин гьерека- 
тар законда агъадихъ галай тегьерда 
кьабулзава:

1. Тешкилат, план арадал гъун, 
гьазурлухвал пулдин такьатралди 
таъминарун ва террориствилин акт 
кьилиз акъудун;

2. Футфачивал, гьалдарун тер- 
рориствилин акт кьиле тухун патал- 
ди;

З.Законсуз Яракьлу к1ерет1ар 
тешкилун, тахсиркаррин тешкилат 
арадал гъун;

4. Рекьяй акъудун, яракьдалди 
таъминарун, чирвилер гун ва тер- 
рористар ишлемишун;

5. Терроризмдин идеяяр таб- 
лигъа авун, СМИ-да хабарар чук1у- 
рун ва материалар гьазурун, эверар 
гун.

Гьихьтин хьайит1ани терро- 
риствилин актари, къурбандвилин 
зияндилай гъейри, чпихъ психо- 
логидин ери авайдинни тестикьар- 
зава инсанрин рик1ера кич1 твазва, 
гзаф ксарин бейни элкъуьрзава, 
жемиятдин резонанс арадал гъизва, 
обществода террористрин гужлувал 
гьиссун, гьар са инсандин хатасуз- 
вал хуьнин гарант авачирди гьиссза- 
ва. Ватанпересвилин тербия терро- 
ризмдин аксина женг тухунин кар 
алай тереф я. Амма и рекьени къе 
девальвация, яни паклу ивирар ква- 
дарунин гьерекат кьиле физва. Гьар 
са инсан вич паталди яшамиш жез- 
вайла, идеяяр амачирла, ватанпе-

ресвиликай рахунни муракаб я. 
Патриотизмдин идеяйри вири вах- 
тара неинки са руьгьдин уьмуьрда, 
гьак1ни сиясатда, медениятда, эко- 
номикада, экологияда кьет1ен чка 
кьунвай. Ам Россиядин тарихда 
асирралди арадал гъанвай илимдин 
ва культурадин компонент я. Ам гьа- 
миша итимвилин, кьегьалвилин, 
урус халкьдин къуватдин чешме 
хьиз къиметда авай. Яшайшдин ва 
агьвалрин рекьяй техвенвай жегьи- 
лар экстремистрин дестейри регьят- 
диз чпин жергейриз ч1угвазва. Же- 
гьилриз чизвач хьи, и карди чпин 
месэлаяр мадни къалинарзавайди, 
чпин гележег тергзавайди. Гьар са 
инсандихъ аял ч1аварилай эгеч1на, 
хиял хьана к1анда: вири инсанриз 
гьуьрмет авуна к1анда, инсанар жуь- 
реба-жуьре лишанриз айру авуна 
к1андач. И карди диндин, гьам 
миллетчивилин дак1анвал арадал 
татуниз таъсирда ва яшайишдин 
экстремизмдин нефес агал жеда.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Алай девирдин хаталу тегъуьн

ТЕРРОРИЗМУ

Алай аямдин Россиядин об
щество гзаф четин месэлайрал гьал- 
тнава. Яшамиш хьун патал чарасуз 
тир умуми шарт1ар, къулайвилер 
пис гьалдал атуникди, инсанар пси- 
хологиядин жигьетдай галат хьанва. 
РФ-дин агьалийрал, месела, 10 агь- 
зур и н сан дал  250-260  тахси р- 
карвилер гьалтзава. И тахсиркар- 
вилерин ч1ехи паюнин "иштирак- 
чиярни" жегьилар я. Гьа ик1, мах- 
лукьатдиз, гьа жергедай яз иллаки 
юридический къуллугъчийриз та- 
лукь жезвай, гьална к1ани яшайиш- 
дин хци месэлаяр арадал атанва. 
Абурун гьакъиндай жуьреба-жуьре 
илимрин пешекаррин терефдай лап 
дериндай ахтармишунар тухунин 
лазимвал ава. Амни экстремистрин 
гьерекатриз манийвал гунин месэла 
я. Террористрихъ галаз женг патал 
вири инсаниятди къуватар сад авун 
герек я. 1999-2001-йисара Дагьус- 
танда террористар ч1уру кьастунал- 
ди политикрал тепилмиш хьанвай 40 
дуьш уьш  хьанвай. М В Д -динни 
ФСБ-дин 64 къуллугъчи телефна, 121 
касдал хирерна. 2005-йисалай инихъ 
хьанвай тахсиркарвилерихъни и 
кьил а кьил авач. Гьакъикъатданни, 
эхиримжи 15-20 йисуз махлукъатдин 
к1алуб тартибдай акъатнавай гьал 
дегиш хьанвайдал шак алач. Къене- 
патан сиясатдин къурулушда к1еви- 
даказ истемишуналди серенжемар 
кьабулунин кар виликди фенва. 
Украинада кьиле физвай махсус

операцияни гьа жергедай я. Амма 
ком пью террин технологийри н  
алемда зурба пешекарар жезва ва 
терроризмдин макьсадрин ц1ийи 
жуьредин кич1ерар гунин, инсаният 
къурхулу авунин гьалар арадал 
гьеле гъизма. Интернетда кардик ку- 
тазвай ахьтин кич1ерар гунин кьур- 
худиз "кибертерроризм" лугьузва. 
В ахтар алатунивди чи респуб- 
ликадин геополитикадин гьаларни 
дегиш жезва. Четин месэлаяр чара- 
суздаказ гьялунин барадай гьуку- 
матдин патай гьакъикъи куьмекар 
герек я. Республикада авай бейкар- 
бурун кьадар артух жезва. Вузра ва 
юкьван пешекарвилин техникумра, 
колледж ра к1елзавай ж егьилар

к1валахдал акъваздай мумкинвилер 
тежез, фир-тефир чка сал хьана аму- 
кьзава. Г заф экспертри чпин ахтар- 
мишунрал асаслу яз, экстремизм 
туьретмиш хьайи чешме США яз 
гьисабзава. Гьеле 2004-йисан сифте 
кьилера а вилаятда 800-далайни гзаф 
экстремистрин тешкилатар авайди 
винел акъудна. Россияда ва кьеце- 
патан уьлквейра алай вахтунда экст- 
ремистрин ва террористрин тешки- 
латар гьикьван ават1а ва шумуд кас 
абурун жергейрик кват1а, малум 
туш.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Махсус серенжемда иштиракдач
Россияда 1-ноябрдилай зулун 

призывдив эгеч1нава. Идан гьакъин
дай РФ -дин Яракьлу Къуватрин 
Генштабдин 4-управленидин на
чальник, контр-адмирал Владимир 
Цимлянскийди " Российская газета" 
изданидиз хабар гана.

В. Цимлянскийди малумарай- 
вал, уьлкведа 2,5 агъзур комиссия 
кардик ква. Абуру жегьилар армия- 
дин жергейриз рекье тун патал к1ва- 
лахзава.

"Къейд авун лазим я хьи, алай 
вахтунин призы вдин компания 
Украинада кьиле тухузвай военный 
махсус серенжемрихъ галаз са ала- 
кьадани авач. Армиядин жергейриз 
жегьилриз эвер гунин к1валах РФ-

дин законодательстводин биней- 
раллаз ва кьалурнавай вахтара кьи
ле тухуда. Армиядиз эвер гузвай ч1е- 
хи пай жегьилар военный рекьяй 
чирвилер гузвай частариз, соеди- 
ненийриз ракьурда ва абуру вад 
вацра алай аямдин военный техника- 
дин рекьяй вердишвилер къачуда", 
- лагьана В. Цимлянскийди. Частара 
чирвилер ва вердишвилер кьачур 
призывникар тайин частариз рекье 
твада.

А рмиядин жергейриз эвер 
ганвай муькуь пай, чпин образо- 
ванидиз, пешекарвилин рекьяй авай 
алакьунриз ва сагьламвилиз килиг- 
на, талукь частара кьуллугьиз ра
кьурда.

Контр-адмиралди лагьайвал, 
призывдин вири комиссийра к1валах 
тухун патал герек шарт1ар тешкил- 
нава. Военны й комиссариатрив 
герек парталар, суьрсет ва маса 
шейэр вахтунда агакьарнава.

Газет к1елзавай диде-бубаяр 
патал лугьун чарасуз я, Россиядин 
армиядин жергейриз исятда эвер- 
завайбуру Украинада кьиле физвай 
махсус серенжемда иштиракдач. 
Гьак1 армиядин ж ергейра чпин 
къуллугъ куьтягьзавай жегьиларни 
аниз фидач. Абур, кьуллугьдин вахт 
куьтягь хьанмазди, чпин диде- 
бубайрин патав к1валериз хъфида.

ЧИ МУХБИР

Поставщик газа в Дагестане - 
ООО "Г азпром  м еж регион газ 
Махачкала"- напоминает абонентам 
о необходимости своевременных

ежемесячных расчетов за потреб
лённый газ.

#оплати за газ
_____ *Для удобства абонентов

р аботает  
"М ой Газ"

прилож ение 
и "Л ичны й
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эр ен ла р д и н  сес №45 9-ноябрь, 2022-йис

кабинет абонента" на сайте постав
щика, где можно увидеть сумму 
задолженности и произвести оплату.

* С качивайте прилож ение 
"Мой Газ" на смартфон или план
шет, регистрируйтесь с помощью

электронной почты и 10-значного 
номера лицевого счёта.

*Не копите долги за газ! 
*П ользуйтесь газом  б езо 

пасно!
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ 
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ДАЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

ПРЕСТУПЛЕНИЕОРУЖИЯЮЕ Н' i t

Утерянный аттестат об основном  (общем) образовании за 
№00578001609492 выданный Мискинджинской СОШ в 2018 учебном 
году на имя М ам ерзаева  М ам ерзы  А бдулкаф аровича считать 
недействительным._________________________________________________

Уважаемые жители Докузпаринского района!
Напоминаем вам о том, что " Горячая линия" Министерства здра

воохранения РД по вопросам коронавирусной инфекции работает круг
лосуточно.

При возникновении любых вопросов, связанных с состоянием 
здоровья вас и ваших близких по вопросам Covid-19, вы можете позво
нить по номерам единой горячей линии ” 122” , 8-800-555-49-43 или 
по номеру 8 (8722) 67-15-99.
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