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Санайидин терефдин “Кьиблепад” логистикадин 
меркездин проект кьилиз акъудиз эгеч1нава

8-ноябрдиз Авадан хуьре агьа- 
лийрихъ галаз к1ват1 хьун (сход) кьиле 
фена. Адан карда муниципалитет- 
дин Кьили, РД-дин инвестицийрай ва 
карчивиляй Агенстводин руководи
тель Къурбан Къурбанова, Дагъуст- 
андин М инимуществодин чилин 
алакъайрин Управленидин началь
ник Алефтин Абдуллаева, райондин 
Кьилин заместителяр тир Акиф 
Балакишиева, Ренат Агъаметова, 
Авадан хуьруьн кьил Бахтияр Мегьа- 
медрагьимова, Авадан хуьруьн Соб- 
ранидин депутатри  иш тиракна.

Сходдал веревирд авур кьилин месэ- 
ла 140 агъзур квадратдин метрдикай 
ибарат чилин участокдиз, ам чара 
авуниз талукьди, агропром ы ш 
ленный терефда оптово-логистичес
кий центр арадал гъуниз талукьарн- 
авайди тир.

К ьиле тухвай  сходдал  М. 
Шамилова, Къ. Къурбанова, А. Абд
уллаева гъиле кьунвай проект-дикай 
хуьруьн агьалийриз суьгьбетна, 
логистикадин центр вуч зат1 ят1а мал- 
уматар гана. Ам гьасилзавай прод
овольственный товарар ва абур

гьялун паталди, торгово-выставоч
ный комплекс ва алай вахтунин шар- 
т1ара гострономидин туризм арадал 
гъунин рекьяй авай хийирлу потенц- 
иалдикай рахана. И проект кьиле 
тухунин рекье 100 рабочий чка, 
инфраструктура арадал гъиз жеда. 
Авадан хуьруьн администрацидиз 
хуьруьн Собранидин депутатрихъ 
галаз санал нормативдин ихтияррин 
акт тестикьарун, чилин участок 
тайинарун ва адан схема мягькем- 
арун къалурнава.

ЧИ МУХБИР
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К1валахар гьик1 кьиле физват1а ахтармишна
Малум тирвал, Авадан хуьре 

образованидин объект эцигунин 
рекье к1валахар давам жезва. И мукь-
вара муниципалитетдин руководи- 
телди мектебда кьиле физвай эциг- 
унрин гьал ахтармишна.

М егьам ед Ш амилов, адан 
заместителар тир Акиф Балакиш- 
иева, Ренат Агъаметова, Авадандин 
СОШ-дин директор Рая Къиличхан- 
овади МКУ "ОКС" идарадин нач- 
альникдин заместитель Багьаудин 
Сулейманова рекье туна.

Чкадал Мегьамед Шамилов 
эцигзавай дарам атдиз килигна, 
тамамарзавай к1валахрин еридихъ 
ва кьиле физвай гьалдихъ галаз 
таниш хьана. Ам эцигунар кьиле 
ф извай участокдин  начальник 
Сергей Муса-евахъ галаз рахана. 
Эцигунар кьиле физвай объектдин 
руководителдин гафаралди, алай 
вахтунда тамамар-навай к1валахдин 
объемди 40% тешкилзава. Эцигунар 
кьиле физвай объектдал 29 касди 
к1валахзава. Дараматда монолит 
цазва, къенепатан, къецепатан к1вал-

ахар тухузва, кирпичрин укладка 
ийизва, спортдин площадка туьк1уь- 
рзава.

Рик1ел хкизва, т1вар кьунвай 
образованидин объект РФ -дин 
госпрограммадин "Развитие образ
ования" жуьредин сергьятра эцигз- 
ава. Адан заказчик РД-дин ГКУ

"Дирекция Единого Гос-заказчика - 
Застройщика" я. Ц1ийи, алай девир- 
дин къулайвилер авай мектеб 400 
ученикдин чка авайди жеда.

ЧИ МУХБИР

Райондин агьалийрикай 6 агъзур 
касди вакцинация авунва

10-ноябрдиз "Д окъузпара 
район" М Р-дин Кьил М егьамед 
Шамилова Дагъустанда Covid-19- 
дин аксина кьиле тухвай оперштаб- 
дин заседанида иштиракна.

Заседание Дагъустандин Кьил 
Сергей Меликован регьбервилик 
кваз видеокон ф ерен ц -связди н  
саягъда кьиле фена. Региондин 
Кьили к1ват1 хьанвайбурун дикъет а 
кардал желбна хьи, уьзуьр ч1ехи хьун

давам жезва, гьавиляй амай чкайрив 
гекъигайла, чина коронавирусдин 
жигьетдай гьалар къайдадик ква.

Образованидин идараяр мум- 
кин тир ара ат1анвай к1елунрал 
финин жигьетдай авай месэладай 
Сергей Меликова баянар гана, гьеле 
т1угъвалди кьил хкиснама. И рекье 
кьулухъ элкъуьнар тахьайт1а, нетиж- 
айри чпи лугьуда.

РД-дин Кьилин гафаралди,

Дагъустанда тестированидин дере- 
жа таъмин жезва. Адан рекъемар чи 
уьлкведин Кьилин Госсанитарный 
врачдин къарарралди мягькемар- 
нава. Чи республикада и рекъем 9- 
ноябрдалди 211,6-100 агъзур кас, 
уьлкведин норматив - 200 - 100 агъз- 
урралди я, къейдна Сергей М ели
кова

РД-дин Роспотребнадзордин 
руководитель Николай Павлова авай 
гьалдикай хабар гана, Вирироссия- 
дин регионрилай Дагъустанда азар 
ч1ехи хьун - агъуз я. Адан гафаралди, 
чина азарлу хьайибурун 45 процент 
кар-кеспидик квачирбурун жерге- 
дай я. К1валерин къуларивайни 
уьзуьр хк1азвай дуьшуьшар ава. 
Абур мукьва-кьилийрал ацалтзава.

Мегьамед Шамилова Инста- 
грамда авай вичин чина къейдна, 
пандемиядин вахтунда Докъузпара 
районда коронавирусдин инфек- 
циядик инсанар начагъ хьайи 176 
дуьшуьш ава.

Алай вахтунда амбулатория- 
дин сагъаруна 6 пациент, стацио- 
нарда - 2 кас ава. Вакцинация авун-
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ин еришар районда чан алаз кьиле 
физва. 12-ноябрдалди рапар ягъиз 
тунвайбурун кьадар 5947 агьали ава 
район бес кьадардин вакцинадалди 
таъмин я,-лагьана райондин Кьили.

Мегьамед Шамилова мад сеф- 
ерда райондин агьалийриз вакцина

ция авуниз эвер гана.
- Рапар ягъунин нетижада, 

чавай чун ва мукьвабур хатасуз 
ийиз жеда. Хаин азар акъвазарун 
чарасуз я. Ам м уракаб гьалара 
кьиле физва. Чна чун, мукьвабур, 
ч1ехи несилдин векилар хвена к1анда.

Чун сам оизоляцидин  гьаларай  
экъеч1на. Адаз мад сеферда рехъ 
гана виже къведач, - лагьана район- 
дин Кьили.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

”Open Dagestan - 2021” форумда иштиракна

OPEN DAGESTAN
IN TERN ATIO N AL TO U RIST FO RUM

"Докъузпара район" МР-дин 
Кьил Мегьамед Шамилова 13-ноябр- 
диз кьиле фейи, вич адетдиз элкъвен- 
вай "Open Dagestan - 2021" туристи
ческий форумда иштиракна. Ам 
стадион "Анжи-аренада" тешкилна- 
вай.

Форумдин тешкилатчи - РД- 
дин халкьдин художественный сенят- 
карвилерин ва туризмдай Минист
ерство я.

И мярекатда РД-дин Прави- 
тельстводин Председателдин сад 
лагьай заместитель Батыр Эмеева, 
РД-дин Правительстводин Предсе- 
дателдин заместитель Мурад Къази- 
ева, Дагъустандин Мин-туризмдин 
Кьил Эмин Мерданова иштиракна. 
Ф орум вад махсус майдандикай 
туьк1уьрнавай: пуд алачухар, кьве зал 
мастер-классар патал. Кьилин майд- 
андал Dagestan DIALOG - чехи шат
ер (алачух) алай.

Туризмдин терефдин напрев- 
ленидай выставкадин материалра чи

районни къалурнавай. Адахъ туризм 
вилик тухунай авай девлетлу ресур- 
сар къейднавай. Туризм ва альпин
изм чкадин бюджетдиз хъсан къазан- 
жияр гъидай чешме язни къейдн- 
авай.

"Хуьрерин территорияр вилик

тухудай" программадик экеч1уна- 
лди, инвесторрин куьмек галаз чи 
райондин къамат мадни гуьрчег 
ж едайди, адахъ ж елбдайбурун 
(туристрин) жергеяр къалин жедай- 
ди форумдин тешкилатчийри фики- 
рда кьуна.

Сходдал важиблу месэлаяр гьялна

И йикъара Каракуьре хуьре 
агьалийрихъ галаз сход тешкилнавай. 
Мярекатда халкьдин хатасузвиляй 
муниципалитетдин Кьилин замес
титель Ренат Агъаметова, "Карауь- 
ре" хуьруьн администрацидин кьил 
А санбек Балабекова, райондин 
имам Валиюллагь Баласиева, Карак-

уьредин ФАП-дин заведиш Гьажи- 
бег Амирова ва сергьятрин къаллу- 
гъдин векилри иштиракна.

Мярекатдин кьилин макьсад - 
тербиядин к1валах тухун, террориз- 
мдикай авай зияндикай хатасузвал 
хуьн тир.

Ренат Агъаметова яшайишдин

хуьн тавунвай къат - жегьилрин вил- 
ик акъвазнавай жавабдар везифай- 
рикай къейдна.

Эгер гъавурдик квай, низамлу 
жегьилрин дестеяр тербияламишиз 
хьайит1а, абурун къуватди, чеб 
тухузвай къайдади къваларив гвай- 
бурузни экуь чешнедин рекьяй таъс- 
ирда ва хатасуз нетижаяр арадал 
гъида. Интернет пространствода 
экстремиствилин ва террориствилин 
таблигъат тухузвайбурувай яргъи 
акъвазна, мукъаят хьун важиблу я, - 
гъавурда туна ада. ФАП-дин завед- 
иш Гьажибег Амирова хуьруьн агьа- 
лийрин рик1ел хкана, вакцинация 
авунин рехъни кьилихъ галай темад- 
ивай яргъазди туширди.

Гьавиляй за виридавай сагъла- 
мвал хуьнин рекье мягькемди тир - 
рапар ягъуниз эвер гузва, - къейдна 
ада. Сходдал чкадин агьалийривай 
вахтунда чилин ва маса эминнидалай 
къвезвай налукарни гун истемишна.

ЧИ МУХБИР
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Футболдин мини-поле туьк1уьрзава
Спортдин кьелеч1 имаратар, 

чпе мини футболдин майдан авай, 
Дагъустандин "Компексное разви
тие сельских территорий РД" Госпр- 
ограммадин сергьятра аваз Къала- 
жух хуьрени эцигзава. Заказчиквиле 
ГКУ РД " Дагсельхозстрой" тешкилат 
экеч1нава. Подряддин организация 
ООО " Академия спорта" я.

М ин и-ф утболди н м айдан 
агъадихъ галай уьлчмеяр авайди 
жеда: фирягьвал - 24,55 метр, яргъи- 
вал - 44,25 метр.

Кьелеч1 имарат экуьналди таъ- 
минарда, къацу ч1уралди к1евда. Ада 
кьазвай сергьятар 6 метрдин хкаж 
хьанвай сеткадин панелралдини 
к1евда.

Алай вахтунда к1валахар агал- 
навай  сергьятри н  даяхар  ак1у- 
руналди кьиле физва. Футболдин 
майдан дуьзарнава, хкаждай сетка 
паталди бине жедай фундаментар 
янава. Футболдин майдан къумада- 
лди ва хирхемдалди къат гъана 
туьк1уьрда, ахпа адал искусственный 
махпур эк1яда, футболдин варар

эцигда ва маса к1валахар тамамарда.
М ин и-ф утболди н м айдан 

вири стандартдихъ галаз кьадайди 
жеда. Тарихдиз хъфизвай йисан 
эхирдалди эцигунардайбуру ам 
ишлемишуниз вахгуда лагьана, хиве 
кьунва. А объект эцигуниз республ- 
икадин бюджетдай 6 миллионни 878

агъзур манат чара авунвай.
Чи райондин сергьятра ихьтин 

объектар эцигунин паталди са шум- 
удра м уни цип алатетдин  К ьил 
Мегьамед Шамилова вини дережа- 
йрин инстанцийриз хабар гана, 
рахунар кьиле тухвана.

ЧИ МУХБИР

Лезгийрин ч1ехи алим ва просветитель
(Алкьвадар Гьасан-эфенди (1834-1910-йисар)

XIX лагьай асирдин кьвед 
лагьай паюна Кеферпатан Къав- 
каздин халкьарин арадай са жерге 
арифдарар ва алимар акъатна. Абур 
гегьенш чирвилер авай ва чпин вири 
къуватар дагъвияр савадлу авунин 
ва урус халкьдихъ галаз алакъаяр 
мягькемарунин рекье эцигай ксар 
тир. А хьтин ариф дарри кайсад  
Дагъустандин машгьур алим, фило
соф, просветитель, шаир Алкьвадар 
Гьасан-эфенди я. Алимдин уьмуьр 
ва яратмишунар гьелелиг тамамдиз 
ахтармишнавач. Алкьвадар Гьасана- 
кай кьилди-кьилди фикирар академ- 
икар тир В. В. Бартольдан, И. Ю. 
Крачковскийдин яратмишунра, А. 
Гьасанован макъалада гьалтзава.

Революцидилай виликан деви- 
рдин Дагъустандин философрикай, 
арифдаррикай М. А. Абдуллаева, А. 
Б. Баймурзаева кхьенвай ктабра 
Алкьвадар Гьасанан мировоззрение 
ачухарнава. Ч1ехи алимдин уьмуьр- 
диз ва яратмишунриз талукь малум- 
атар Гъ. Садыкъиди, С. Г. Чеснин- 
Ибрагьимовади, Г. Гьусейнова, А. 
Мирзебекова ва мсб. ганва.

Алкьвадар Гьасан 1834-йисан 
15-октябрдиз уьзденрикай тир хиза- 
нда дидедиз хьана. К1елунрал рик1

алай жегьил гадади вичин буба 
Гьаж и А бдуллагь-эфендидивай, 
Гьажи Исмаил-эфендидивай ва Ахц- 
егь Мирзе Алидивай тарсар къач- 
уна.

Алкьвадар Гьасана вичи чирв- 
илер къачур Ахцегьрин медреседи- 
кай ик1 кхьизва: "Ана за физикадай 
ва медицинадай ктабар к1ват1на ва 
абур дериндай чирна. Ч1алахъ хьухь, 
вилик к1елай шейэр заз таб яз жагъ- 
ана ва ина чир авур илимрикай зур- 
ба менфят хьана".

Алкьвадар Гьасана гьа вахту- 
нда вичиз араб, туьрк, фарс ч1алар

чирнай, мусурман диндин рекьяй, 
философиядай, логикадай, матема- 
тикадин ва маса илимрай чирвилер 
къачунай.

Алкьвадар Гьасана гуьгъуь- 
нин йисара урус ва Дагъустандин 
маса халкьарин ч1аларни чирнай. 
К1елна куьтягьайдалай кьулухъ ам 
Куьредин хандин дуванханада секре- 
тарвиле тайинарзава. И къуллугъ 
Алкьвадар Гьасаназ хуш тушир. 
Алимди вичи ик1 кхьизва: " Секиндиз 
медресада к1елиз вердиш хьанвай 
заз дуванханада к1валахун кьадарсуз 
четин яз акъвазна".

И кар себеб хьана ам вичин 
бубадин м едреседи з к1валахиз 
хтанай. Амма муаллимвиле к1вала- 
хун яргъалди феначир. Пачагьдин 
гьукуматди Куьре округ тешкилай- 
далай  гуьгъуьни з, А лкьвадар 
Гьасана округдин суддин секретар- 
виле ва 1866-йисалай Кьиблепатан 
Табасарандин наибвиле к1валахзава. 
Ф еодализмдин алакъайриз акси 
хьайи А. Гьасана вичи наибвиле 
к1валахзавай йисара дуьньядикай 
бейхабар дагъвийрин савадлувал 
хкажуникай. абур прогрес- 
сдин рекьел гъуникай дат1- 
ана фикир ийизвай. *
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1877-йисан бунтарилай гуьгъ- 
уьниз, А. Гьасан виликан Тамбов- 
дин губерниядин Спасск шегьердиз 
суьргуьндиз ракъурнай. Кьуд йисуз 
Россияда яшамиш хьайи А. Гьасаназ 
урус халкьдин илимдихъ, меденият- 
дихъ, ацукьун-къарагъунихъ галаз 
мукьувай таниш жедай мумкинвал 
хьана. Алим мусурман диндихъ ина- 
нмиш руьгьдаллаз тербияламиш- 
навайт1а, адаз Россиядихъ ва адан 
меде-ниятдихъ к1венк1вечивилин 
метлеб авайди чир хьанай ва гзаф 
зат1ариз, вакъиайриз ц1ийи къайдада 
килигна. Суьргуьндай хтайдалай 
гуьгъуьниз алимди динэгьлийрин 
фитнейриз килиг тавуна, хайи хуьре 
сифтени-сифте школа ахъайзава ва 
ана халкьдин савадлувал хкажунин 
мураддалди азербайжан ч1алалди 
жуьреба-жуьре илимрин, эде бият- 
дин ва урус ч1алан тарсар гузва. 
Вичин уьмуьрдин эхиримжи къад 
йисуз Алкьвадар Гьасана школада 
тарсар гунихъ галаз сад хьиз ам 
илимдин к1валахдални машгъул 
хьана. Ада иллаки еке фикир Дагъус- 
тандин тарихдиз ганай. И жигьетдай

1891-1892-йисара кхьей, 1908-йисуз 
азербайж ан ва 1929-йисуз урус 
ч1алалди акъатай "Асари Дагъус- 
тан" ктаб къалуриз жеда. Академик 
В . В . Бартольда а ктабдиз и жуьредин 
къимет ганай: "Ктаб кхьей касдихъ 
еке алалкьунар, бажарагъ ава. Ана 
иллаки Дагъустандин эхиримжи 
девирдин тарихдай къиметлу малу- 
матар ганва".

И далай гъейри, Алкьвадар 
Гьасана урусрилай ва Европадин 
халкьари лай  чеш не къачуз,
илимдикай даях кьуна, дагъвиярни 
вилик финиз талукь фикирар винел 
акъудзава. Вичин шииррикай сада 
ада кхьизва:

Куьгьне ханар, беглер квад- 
рин, элягъин.

Халкьарикай чаз векилар 
хкягъин.

Вучиз чи халкь гьар патахъди 
чк1изва?!-

Нубатсуз тир четинвиле ак1и-
зва...

Ч1ехи алим 1910-йисуз кечмиш 
хьана. И кардиз талукь яз Бакуда

акъатзавай "Суьз" ("Гаф") газетда 
чапнавай макъалада А. Гьасанакай 
ихьтин гафар кхьизва: "Мусурман- 
рин  арада рагьм етлуди  халис 
арифдар ва халкь Европадин медени- 
ятдихъ галаз мукьувай таниш хьунин 
терефдар хьиз машгьур тир... ада 
мусурманрин вири прогрессивный 
печатдин органра сайивилелди 
иштиракнай. Алим чи арадай акъа- 
тун мусурманриз ч1ехи бедбахтвал 
хьана".

Алкьвадар Гьасанан дуьнья 
кьат1унин ирс хьиз, Дагъустан Рос- 
сиядик экеч1айдалай гуьгъуьниз 
арадал къвез башламишай буржуа
зный алакъайри, урус халкьдин к1ве- 
нк1вечи медениятди лезги халкьдин 
ц1ийи гележегдизни таъсир тавуна 
туначир. И рекье Алкьвадар Гьасан- 
эфенди чи милли къанажагъдиз экв 
ракъуриз алакьай сифтегьан чуба- 
рук тир.

Гьажи ГАШАРОВ, 
филологиядин илимрин кандидат,

ДГУ-дин профессор

Усугъчай - Къуруш рехъ туьк1уьр ийизва

Алай вахтунда Усугъчай - Къу- яз ГКУ " Дагестанавтодор" ва подр- 
руш автомобилдин рекьин винел яддин тешкилат " Строй-автосервис" 
ремонтдин к1валахар кьиле физва. экъеч1нава. ООО " Эльбрус" субпод- 
Абур 9 ва 21 лагьай километ-рийрин рядчик я. Т1вар кьунвай участокда 
ат1унра тешкилнава. Адан заказчик ремонтдин к1валахар ада тамамар-

зава.
Алай вахтунда автомобилдин 

рехъ 8 метрдин кьван фирягь хъий- 
изва, рекьин къат къумадинни хирх- 
емдин гъурушда 15 сантиметрдин 
яц1увал аваз к1евзава. Чилин ва т1еби- 
атдин ятар авахьдай чкаяр турбаяр 
кутуна дуьзарзава, рекьин къерехра 
хуьдай даяхар твазва. Эцигунардай- 
буру вири к1валахар гежел вегьин 
тавуна тамамардайди хиве кьазва. 
Ремонтдин к1валахар тухузвай чкаяр 
бес кьадардин техникадин текералди 
таъмин я. 2022-йисан августдин 
сифте кьилера ремонтдин к1валахар 
акьалт1арун пландик ква.

Къейд ийиз жеда, алукьзавай 
йисуз капитальны й к1валахрик 
Кьилер-М играгъ хуьрерин авто- 
мобилдин рекьерни акатда. Абур 5 
километрдин яргъивал авайбур я.

ЧИ МУХБИР

АНТИТЕРРОР

Милли сиясатдин экстремизмдиз акси серенжемрикай
Экстремизм, вичин вири хъут- 

алра, алай  девирдин общ ество 
мягькемдиз вилик тухунин рекье лап 
муракаб месэла яз майданда амукь- 
зава. Практикада, ачух уьмуьрда 
тестикь жезвайвал, экстремизм сия-

сатдин, диндин талукьвилерин, мил
ли жемиятдин алакъайра арадал 
къвезва. Гьукуматдин властри феде
ральный дережада аваз адан аксина 
тухун тийизвай жуьредин серенже- 
мар амач.

Уьмуьрдин гьакъикъатдин 
вакъиайрин шикилди къалурзавай- 
вал, милли ва сиясатдин экстремизм 
иллаки хаталу гьадиса хьанва. Абуру 
гьукумдин вири къурулуш- 
рик кич1 кутазва, жемият-
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дин къатариз гьелегьар кьазва.
Россияда ислягь уьмуьрдин 

къайда тартибдикай хкудиз к1анзавай 
ч1улав къуватар неинки чи уьлкве- 
дин къене, гьак1да къецепатани кими 
туш. Миллетрин арада гъавгъа тун, 
сергьятрин гьакъиндай ч1уру баянар 
гун, диндин  рекьяй  чуьруькар  
арадал гъун ва а терефра таблигъа- 
тчи хьун иллаки алай вахтунда хаталу 
я, - лагьана Совет Федерацида РФ- 
дин М В Д -дин К ьил В ладим ир 
Колокольцева.

Сиясатдин акьунар, адет яз, 
яш айиш динни сиясатдин гьалар 
дегиш хьунихъ галаз кьиле физва. 
А хьтин вахтара общ ественны й 
гьерекатри ва дестейри чпин т1алаб- 
унар, истемиш унар вилик кутаз 
жеда.

Яш айиш дин шарт1ар раиж  
авунин рекьени экстремиствилин 
терефдин лишан ава. Кавказдинни 
Каспидин регионда кьурт1а, халкьдин 
милли гьиссерив къугъуналди, къец- 
ебазрихъ чи нафт1адин, газдин ресу-

рсриз мукьва жедай къастар ава. И 
рекье неинки Россиядиз, гьк1да 
Евразидин гьукуматризни къурху 
ава. Диндинни сиясатдин экстре
мизм - им диндин терефриз къул- 
лугъ авун яз къалурунин рекье гуж- 
уналди гьукуматдин къурулуш, адан 
мизам (строй) дегишариз чалишм- 
ишвал я. Гьар са акьунрик "ц1ай

кутаз" алакьдайбур иллаки жегьилар 
я . Гьавиляй  абурухъ галаз чи 
агьалийри, жемиятдин вири къатари 
таблигъатдин к1валах тухун, гъавур- 
дик кутунин меслятдин рехъ къалу- 
рун важиблу везифа яз амукьзава. 
И рекье чна вири къуватарни эцигна 
к1анда.

ЧИ МУХБИР

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ
СП “с. М икрахский” за 3 квартал 2021 г.

РАСХОДЫ
Наименование
организации

Гл. р/п ц/с в/р Стать и 
эк.кл.

Ассигнования на 
отчетный период

Кассовые 
расходы с 

начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

с\д- 402000 159477,48
Субв.- 3399000 2647831

г\у '001 '010488 30020000 1690000 1358574,11
121 211 1125000 825917
129 213 340000 257473

244 221 25000 15980
244 222 49000
244 223 60000 51650
244 225 81000 137000
244 226 20000
244 290 20000

851 20000 3500
853 20000 1054,11

244 340 40000 6000
244 346 11000
244 310 40000

вус '001 '020399 80051180 103000 77250
121 211 79000 60259
129 213 24000 16981

контракт '001 '050599 90005000 993000 680394
244 111 678000 528291
244 119 205000 152103 ь
244 225 110000 “ 7
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Культ '001 140326 10160020 540 250 936000 63 3 715
рез.фонд '001 '040915 30020760 244 225 79000

3801000 2749933,11

Сведения о движении средств, находящ ихся на текщ их бюджетных счетах

Наименование текущего 
бюджетного счета

Код
строки

Остаток на 
начало года

Поступило с 
начала года

Кассовый расход за 
отчетный месяц

Остаток на конец 
отчетного года

7 8 9 10 11 12
Текущий счет на расходы 
учреждения

9428,68 2807308,48 2749933,11 66804,05

А.Г. СУБХАНВЕРДИЕВ, руководитель П.М. ПИРАЛИЕВ, главный бухгалтер

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Гьайванрихъ галаз хьайи рафтарвал
Сад лагьай мисал: Са сеферда 

Мугьаммад Пайгъамбардин, салам 
ва хийир-дуьа хьурай адаз Аллагь- 
дин патай, патав са асгьаб атанвайла, 
адан к1вале недай са шейни авачирди 
Аллагьдин Расул, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
гъавурда акьуна. Пайгъамбарди, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, адан хизанда 
шумуд кас ават1а хабар кьуна.

- Пуд, - жаваб гана ада.
- Ви к1вале кац авани? - хабар 

кьуна П айгъам барди, салам  ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай.

- Эхь, ава, - лагьана асгьабди.
Адалай кьулухъ Пайгъамбар-

ди, салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, адаз кьуд касдин 
пай т1уьн гана.

Кьвед лагьай мисал: Мугьам
мад Пайгъамбар, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
къанни вад агъзур аскер авай кьуш- 
ундихъ галаз санал нубатдин дявед- 
ай хкведайла, бейхабардиз адаз рекь- 
ин къерехдив вичин гурцГулриз нек 
гузвай киц1 акуна. Аскеррин арада 
киц1 чкадилай чукурдайди, ада 
кьуьл эцядайди, адал къван элядайди 
жедайди Пайгъамбардиз, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, чизвай. Гьавиляй ада гьасятда 
вичин патав са аскердиз эверна ва 
буйругъна: " Киц1ин патав акъваз та 
эхиримжи аскер алатдалди, ам сада- 
вни инжиклу ийиз вугумир. Адалай 
кьулухъ кьушундив агакьар хъия". 
Киц1 инжиклу тавун патал Пайгъам- 
барди, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, кьушундин 
рехъ дегишна.

Пуд лагьай мисал: Пайгъамба
рдиз, салам ва хийир-дуьа хьурай

адаз Аллагьдин патай, гзаф кацер 
авай, амма адаз виридалайни гзаф 
к1андайди Муазза т1вар алайди тир. 
Са сеф ерда кап1 ийиз к1вачел 
къарагъиз к1ан хьайи Пайгъамба- 
рдиз, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, вичин партал- 
дин хилел кац ксанваз акуна. Ада ам 
ахварай куднач, анжах вичин абадин 
хел ат1ана, ахпа къарагъна.

Насигьат

Мумкин я, сада лугьун: "Ина 
вуч ава ахьтин ажайиб, кацизни 
т1уьн гана ман". Эгер и вакъиадин 
манадиз фикир гайит1а, Пайгъамба- 
рдиз, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, вичин терефд- 
аррив вуч агакьариз к1анзавайт1а 
чир жеда. Агъадихъ галай делилдиз 
фикир гана к1анда: хизанда авай 
ксарин кьадар чир хьайидалай кьул- 
ухъ, кьуд касдиз кьван т1уьн гана, 
яни кацин кьадар инсандиндаз 
барабар тир. И вакъиади ачухдиз 
малумарзавайвал, Мугьаммад Пай- 
гъамбарди, салам ва хийир-дуьа 
хьурай адаз Аллагьдин патай, кац 
к1валин къене барабар ихтияр авай- 
ди хьиз къалурзава.

Гьайванриз зарар  таган а, 
абуруз т1уьн гуз, хъсан рафтарви- 
лера хьун лазим я. Абурулай алакь 
тийидай к1валахар ийиз тун гьич 
виже къведач. Чилел сифте сеферда 
яз гьайванрихъ галаз хъуьтуьл жуьр- 
еда рафтарвилера хьунин сифте 
къайда эцигайди - дуьньяйрриз регь- 
им яз рекье тур Мугьаммад Пайгъ- 
амбар, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, я.

Гьадисда лугьузва: "Къуйдин

патав цихъ гьарарат хьанвай, 
рекьиз эцигнавай киц1 акур Исраи- 
лдин тухумдай тир зина к1валахрал 
машгъул са дишегьлиди, вичин 
ботинка хут1унна ам цив ац1урна 
киц1из гана, гьавиляй Аллагьди 
адан гунагьрилай гъил къачуна" 
(Бухари, .№3208).

Маса гьадисда лугьузва: "Са 
дишегьлиди са шумуд юкъуз кац 
дап1ар агална, к1евна. Вичи-вичиз 
т1уьн аквадай мумкинвал тахьай, 
я дишегьлиди т1уьн тагай гьайван 
эхирни гиликьна. Дишегьли лагьай- 
т1а, Аллагьди Жегьеннемдиз вегь- 
ена " (Бухари, .№3071).

Ява дишегьлидиз Женнет лай- 
ихлу хьана, муькуьда кац гишила 
туниз килигна, вичиз Жегьеннемда 
чка авуна. Им фикир желбдай мес- 
эла я. Халикьдин регьимдик хьун 
патал, гьайванрихъ галаз хъсан рафт- 
арвилера хьухь, зун гьеле инсанри- 
кай рахазвач!

М уькуь м исалрай  малум  
хьайивал, Пайгъамбарди, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, гьайванар вичикай инжиклу 
ийидачир. Ада чаз тикрар техжер 
регьимлувилин чешне тунва. Пайгъ
амбарди, салам ва хийир-дуьа хьур
ай адаз Аллагьдин патай, гьайванар 
гьавайда инжиклу тавун, абуруз 
зулумар тавун ва абурухъ гелкъуьн 
патал чаз эвер гузва. Адан уьмуьрда 
гьайванрин ихтиярар хвейи гзаф 
гуьзел чешнеяр ава.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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И йикъара чав рик1 т1ардай, 
перишан хабар агакьна. Уьмуьрдай 
чи республикада машгьур, рик1 алай 
ватанэгьли, РД-дин халкьдин артист, 
лезги театрдин ва кинодин актер Эду
ард Маллаевич Багъишев хъфена. 
Адан 85 йис хьанвай.

Эдуард Маллаевич Багъишев 
1936-йисан 16-мартдиз Докъузпара 
райондин Усугъчай хуьре дидедиз 
хьана.

Къейд авун лазим я, адан ч1ехи 
стха, рагьметлу Багъиш Багъишева 
яргъал йисара "Дербентдин хаба- 
рар" газетда к1валахнай. Ам СССР- 
дин печатдин отличник тир. Эдуар - 
дани милли медениятдик ч1ехи пай 
кутуна. 1964-йисуз Азербайжандин

государственный институт акьалт1- 
арна. Эдуарда 58 йисуз лезги театр
дин сегьнеда, уьлкведин кинолен- 
тайра къиметлу ролар тамамарна.

Республикадин искусстводиз 
гъанвай ерилу агалкьунриз килигна, 
адан зегьмет " Дагъустандин халкьдин 
артист" дережадалди къейдна.

Э. М. Багъишева медениятда 
ва искусствода вахтунивай ч1уруз 
тежедай дерин гел тунва.

Докъузпара райондин МКУ 
"ЕИЦ" - дин коллективди, райондин 
агьалийри рагьметлудан мукьва- 
кьилийриз, багърийриз дериндай 
хажалат ч1угунивди башсагълугъвал 
гузва.
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дуьзвилин патахъай жаваб автор- 
ри чпи гуда. Макъалайриз рецен
зия гузвач ва абур элкъвена вахкуз- 
вач. Мадни, чпин макъалайра  
дегишвилер тунал, кьилер дегиша- 
рунал рази тушир мухбирривай 
чна абур редакциядиз ракъур  
тавун тТалабзава

Газет а зарегист рирована  
Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых комуникаций по Респуб
лике Дагестан

Регистрационный 
номер ПИ №ТУ5 - 00256 

от 14 июня 2013 г.

Редакциядин, 
издательстводин ва 

типографиядин адрес:

368750, Докъузпара 
район, Усугъчай хуьр, 
тел.+ 7 (8722) 55-14-61 

e-mail:
golos-erenlara@mail. ru 

Чи сайт: www. erenlar. ru

К сведению граждан!
19 ноября, текущего года, во "Всероссийской день правовой 

помощи детям" Межмуниципальный отдел МВД России " Ахтынский" 
проводит семинары, лекции, демонстрации видеоматериалов и 
мероприятий профилактической и коррекционной направленности с 
несовершеннолетними находящимися в социально-опасном полож
ении и несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 
учете в ПДН.

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

идарайриз ва тешкилатриз авай суалрин патахъай редакциядиз чарар 
кхьин. Чи редакцияди куь суалриз жавабар гуда.
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