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Дагъустандин Конституциядин Йикъаз талукь
Тебрик

Гьуьрметлу Докъузпара райо
ндин агьалияр!

Рик1ин сидкьидай Квез гьук- 
уматдин суварин Югъ - Дагъустан
дин Конституциядин Югъ мубарак- 
зава!

Дагъустандин Конституция
дин Югъ - чи гьукуматдин суварин 
югъ - вири дагъустанвияр миллетдин 
ва диндин талукьвилериз ва яшайи- 
шдин гьалариз килиг тавуна, саналди 
тупламишзавай суварин югъ я. Ад- 
ахъ вичин гзаф асиррин вахтунда 
к1ват1 хьанвай адетрин, ч1ехи мура- 
дар кьилиз акъудунин ивиррин гел 
ава. РД-дин Конституция чи ихтия- 
рар ва азадвилер хуьнин рекье уму- 
длу, мягькем замин яз амукьзава. 
Кьилин ихтияррин документда респ- 
убликадин общественный уьмуь- 
рдин важиблу принципар, сиясатд- 
инни ихтияррин бине гьукуматдин 
сергьятра арадал гъуниз таъсирзава. 
Гьар йикъан шей гьасилзавай зегь- 
метдалди чна Конституцияда, къа- 
лурнавай пунктарин истемишунар 
хвена, чи гъвеч1и пайни умуми кард- 
ик кутазва. Милли лайихлувал хуьн-

ин, йигин ва мягькем еришралди 
экономика виликди тухунин, яшайи- 
ш дин ва м едицинадин тереф да 
ислягьвал, рейсадвал хуьнин месля- 
тар дуьз шарт1аралди кьиле тухун чи 
вилик акъвазнава.

За рик1ин сидкьидай Квез исл- 
ягьвал, регьим, бахтлувал ва сагъ- 
ламвал алхишзава. Къуй и суварин

йикъа, вилик эцигнавай мурадар 
кьилиз акъудун патал Квез ц1ийи 
къуватар ва илгьамар багъишрай!

М. А. ШАМИЛОВ, 
"Докъузпара район" МР-дин 

администрациядин Кьил

Нубатдинди тир гьар гьафтедин совещание
25-июлдиз Докъузпара район- 

дин администрациядин заседаний- 
рин залда "Докъузпара район" МР- 
дин Кьил М егьамед Ш амилован 
регьбервилик кваз гьар гьафтединди 
тир к1валахдин совещание кьиле 
фена. Адан карда райондин админи- 
страциядин Кьилин заместителри, 
муниципалитетдин идарайрин ва 
отделрин начальникри, руководи-

телри, хуьрерин администрацийрин 
кьилери ва теклиф ганвай ксари 
иштиракна.

Совещание ачухуналди, М. 
Шамилова ана иштиракзавайбуруз 
вилик акъвазнавай Дагъустан Респу- 
бликадин Конституциядин Ю гъ 
мубаракна. Ахпа абур йикъан к1вал- 
ахдин повесткадихъ галаз танишарна.

2022-йисан Государственный

итоговый аттестацидин (ГИА)-дин 
нетижаяр тухуникай муниципалите- 
тдин образованидин управленидин 
начальник Руслан Исмаилова суьгь- 
бетна. Докладчикдин гафаралди, гос- 
экзаменар вахгун паталди ц1ийи 
Каракуьредин СОШ-да имтигьанар 
вахгудай пункт тешкилнавай. Образ- 
ованидин тешкилатрай сад 
тир гьукуматдин имтигьан
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(ЕГЭ) вахгун патал 54 кас авай, ОГЭ 
вахгун паталди - 200 кас. 11-класср- 
ин выпускникар патал 3 имтигьан, 
9-классдинбуруз - 5 имтигьан къалу- 
рнавай.

Докладчикди къейд авурвал, 
ЕГЭ вахгун патал урус ч1алалай ала- 
тайла, алай йисуз чарасуз предм- 
етар: обществознание, биология, ва 
химия тир.

- Къейд авуна к1анда, вири 
имтигьанар штатда къалурнавайвал 
кьиле фена. К И М -дин утечка 
авачир. Анжах, ОГЭ вахгудайла, 
техникадин пешекарри ва ППЭ-дин 
руководителди гъалат1ар ахъайна- 
вай. Абурал выговордин жермеяр 
илит1на.

Вилик кумаз кьунвай нетиж- 
айралди, 54 выпускникдикай (11-кл- 
ассар) аттестат авачиз 11 выпускник 
амукьна. 9-классрин 200 выпускни- 
кдикайни - 5 кас, - гафар эхирдал гъа- 
на Р. Исмаилова.

Ю зан тийизвай эменнидин 
объектрин ихтиярар ганвайбуру чп- 
ин к1валахрин гьакъиндай Единый 
государственный регистрдиз малу- 
матар гана к1анзавайдакай чилинни 
эменнидин алакъайрин пешекар 
(экономотдел) Шамиль Эмирчубан- 
ова суьгьбетна.

Муниципалитетдин экономи- 
кадин отделдин начальник Абульфет 
Балакшиева агьалияр яшамиш жезв- 
ай пунктунин пространстводин дая- 
хдин гьалдикай ва яшайишдинни 
экономикадин паспорт ац1урунин 
нетижайрикай суьгьбетна. Доклад- 
чикдин гафаралди, къенин йикъалди 
и рекьяй Усугъчайдин, Ц1ийи Кара- 
куьредин, Къурушрин, Мискиска- 
рин хуьрери а кар кьилиз акъуднава. 
Амай хуьрерин администрацийрин 
кьилери паспорт ац1урунин к1валах 
А. Балакшиева алай гьафтеда акьал- 
т1арна к!анзавайдакай лагьана.

"Зи Дагъустан - зи рекьер"

региондин программадикай архит- 
ектурадин ва капитальный эцигу- 
нрин отделдин начальник Багьадин 
Сулейманова ихтилатна. Адан гафа- 
ралди, тарихдиз хъфизвай йисан 
кьулара а программадик 3 хуьр Усу- 
гъчай, Ц1ийи Каракуьре, Мискискар 
акатнава. Асфальтдин къатуник 
Усугъчайдал Х. Д. Заманован ва Сок
рат Гьажиеван т1варарихъ галай куь- 
чеяр къирламишун, Ц1ийи Кара- 
куьре хуьре Н. П. Самурскийдин 
т1варунихъ галай куьче асфальтдик 
кутун, Мискискарин хуьре - М. Т. 
Ахундован т1варунихъ галай куьче 
къирламишун къалурнава.

Д окладчикдин гафаралди, 
алай вахтунда и к!валахар кьилиз 
акъудун патал подряддин тешкилат 
чирун патал аукцион ачухнава.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Оперштабдин заседанида иштиракна
26-ию лдиз Д агъустандин 

Правительстводин Председатель 
Абдулмуслим Абдулмуслимован 
регьбервилик кваз РД-дин эконом
ика виликди финин ва таъминару- 
нин рекьяй месэлайриз талукь засе
дание кьиле фена. Адан карда 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил 
Мегьамед Шамиловани иштиракна.

Заседание кьиле фидайла, чи 
республикадиз къвезвай туристрин 
хатасузвал хуьнин месэладизни 
фикир ганвай. А. Абдулмуслимова 
Хунзах районда кьиле фейи мусиба- 
тдин дуьшуьшдин баянар гана. Ана

автомобиль къвалалай аватуникди, 
кьве аял галай хизан телеф хьана. 
Правительстводин Председателди 
муниципальный тешкилатрин кьил- 
ериз гзаф инсанар к1ват1 жезвай чка- 
йрал хаталувиликай хуьдай лишанар 
эцигунин теклиф гана.

Дагъустан туристри вичелди 
фикир желбзавай регионрикай сад 
я. Шаз чи республикадиз миллионд- 
илай кьилихъ туристар атанвай, ц1и 
абурун кьадарар мадни артух жезва. 
РД-дин Минтуризмди туризм вили- 
кди тухунай еке к1валах тешкилнава, 
и терефдиз талукь месэлаяр гьялз-

ава. РД-дин Кьил Сергей Меликован 
теклифдалди Оперштабдин заседан- 
ийра, туристриз талукь ч1уру гьалар 
аваз хьайит1а, абур ачухдиз къалур- 
ун ва рейд авун меслят ганва. Пре
мьер- министрди Правительство- 
дин членривай экранда акатайвал 
зирзибил гадарзавай, инсанрин 
къайгъусузвилин тереф къалурз- 
авай кадраяр экуь авун истемишна.

Авай гьалари къалурна хьи, 
инсанар къекъвезвай рекьер къван- 
ералди ац1урнава, гьатта Сулакдин 
каньондани зирзибил к1ват1 
хьанва. Инаг туриствилин
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центрарикай сад я. И рекьяй са бязи 
баянар гваз Казбековский райондин 
Кьил Ильяс Шабазовни рахана.

Туристар патал къулай шар- 
т1ар авай объектар арадал гъунин 
месэладай туризмдай ва халкьдин 
художественный сеняткарвиляй 
министр Эмин Мерданов рахана. 
Адан гафаралди, алай йисуз чи реги- 
ондин программада 60 миллион ма
нат пул къалурнава.

- Муниципальный тешкилатр- 
ин векилрикай 17 арза атанва. Гьел- 
бетда, им лап т1имил я. Алай вахту- 
нда туризм виликди тухунай еке 
пулдин такьатар чара ийиз тадай 
мумкинвилер ава, - къейдна Эмин 
Мерданова.

Къведай йис паталди гьи кар- 
диз гьикьван пулдин такьатар герек 
ят1а, муниципалитетриз арзаяр гун 
къалурна. Заседанидин эхирдай 
Абдулмуслим Абдулмуслимова РД- 
дин Минэкономразвитидин Минис-

трдиз Дагъустандин туриствилин районрин куьлгедик акатзавай районрин 
кьилерихъ галаз совещание тухун ва гъавурдик кутадай к1валах тешкилун 
къалурна.

Дагъустандин Конституциядин Югъ: 
суварин тарих ва адетар

Конституция кьабулун - гьуку- 
матда демократия мягькем хьунин 
рекье къачузвай важиблу кам я. 
Гьавиляй гзаф уьлквейра и югъ - 
суваринди яз, ва вири агьалийри 
къейдзавайди я. Россиядин ахьтин 
республикайрикайни сад Дагъустан 
яз, чешнеда ава.

Чи республикада 1996-йисан 
26-ию лдиз РД-дин Конституция 
кьабулнай. Суварин важиблувал 
адакай ибарат тир хьи, чна Дибдин 
закон чи уьлкве паталди регьят туш- 
ир вахтунда кьабулна. И кардини чаз 
ислягьвал, халкьарин садвал, к1вал- 
ахар къайдадик кваз виликди тухуниз, 
тупламиш хьуниз куьмек гана. Гьав- 
иляй Дагъустанда Конституциядин 
Югъ халкьдин гегьенш къатари сана- 
лди къаршиламишзава.

Дагъустандин Конституциядин 
тарих

Къейд авун лазим я хьи, Дагъ- 
устандин агьалийри гьар йисуз 26- 
июлдин югъ шад гьалара аваз кьиле 
тухузва. Ам гьукуматдин важиблу 
ва кьилин суваррикай сад я. Адан ви- 
нел к1валах хъувун Дагъустандин 
постсоветский пространствода уьм- 
уьрда дегиш хьайи шарт1ари арадал 
гъана. Абур гьихьтин дегишвилер 
тир?

- социалистический майиша- 
тдин къурулушда рынокдин, базар- 
дин алакъаяр тешкил хьана;

- коммунистический гьукум- 
атдин ериндал гзаф партийрикай 
ибарат буржуазный жуьре арадал 
гъана;

- советрин вири гьукуматдин 
къурулуш чпин гъиле кьадай къайд- 
адилай демократиядин гьукумар 
пайдай къайдадал атана;

- РСФСР-дин Конституцияди- 
вай и кьиле фенвай дегишвилера 
авай месэлаяр гьялиз жезмачир.

- геополитикадин Дагъустанд- 
ин гьаларни СССР чук1ур авуникди, 
ам РФ -дин субъект хьиз, ц1ийи 
хъувуна к1анзавай. Ц1ийи Конститу
ция арадал гъун патал Правительст- 
води, Дагъустандин Верховный 
Советдин Комиссияди ва гьак1да 
рабочий дестеди: правоведри, юрис- 
три а кардик чпин пай кутуна. Респ- 
убликадин общественно-политич
еский уьмуьрда хьанвай дегишвил- 
ерихъ галаз алакъалу яз, Конституц- 
иядик алаваяр ва дегишвилер кухт- 
уна к1анзавай. Ик1, 2003-йисан 10- 
июлдиз РД-дин ц1ийи Конституция 
кьабулна. Датайрин арада авай тафа- 
ватдизни килиг тавуна, чи респуб- 
ликадин агьалийри Дагъустандин 
Конституциядин Югъ гьар йисан 26- 
июлдиз къейдзава. И кам кьве Конс- 
титуциядинни сад тир лишанралди 
тайин жезва.

Дагъустан Республика паталди 
Конституциядикай авай хийир

Дагъустанда Конституцияди 
гьихьтин роль къугъвазва? Ш ак алач 
хьи, лап важиблу ва кьет1ен роль... 
Сифте нубатда ада Дагъустан арадал 
атун, ам гражданвилин ва ихтиярар 
авай республика хьиз закондин гуьз- 
чивилик хьун успатзава. Конститу
ция - чи республикадин эдеблувилин 
ориентир я, ада Дагъустандин гьуку- 
матдин кьиле авайбурувай ва граж- 
данривай психологиядин ва эдебдин 
таъсирдиз муьт1уьгъ хьун, къанун- 
рал амал авун истемишзава.

Конституциядин дибдин 
истемишунар

Конституция - чи дибдин закон 
я. Ада Дагъустандин статус, РФ-дин 
составда авай субъектдин к1ват1ал 
хьиз, общественный строй хьиз лиш- 
анламишна, вичин векилвилер чка- 
дал ва гьукуматдин властра идара 
ийизва. И гьалдихъ галаз алакъалу яз, 
госвластдин ва чкадин самоуправл- 
енидин тешкилатдин векилри Конс- 
титуциядихъ галаз рейсад яз къул- 
лугъдин векилвилер кьиле тухун ист- 
емишзава;

- чпин нубатда, абуру обще- 
ствода конституциядинбур тир нор- 
маяр кьилиз акъудунал гуьзчивал 
тухун лазим я. Дагъустандин Конст- 
итуциядихъ галаз рейсад яз, кьилин 
къуллугъдин лицо - Республикадин 
Кьил я. Адан къурулушдик 
исполнительная власть ва
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Дагъустанда закон кьилиз акъуддай 
тешкилатар арадал гъун акатзава.

Конституция кьабулайла, 
вуч дегиш хьана?

Конституция кьабулуникди, 
гражданрин уьмуьрдин вири тере- 
фра лап "кьил алай" дегишвилер 
кьиле фена:

- личностдин ихтиярар ва азад- 
вилер арадал гъана;

- экономика арадал атун, бюд- 
жетдин пулдин такьатар ишлемиш- 
дай ерилу рехъ кардик акатна;

- хсусият виликди тухунин рехъ 
ачух хьана;

- госкъуллугърин ва яшайишд- 
ин институтрин мягькем къурулуш 
арадал гъиз алакьна.

”Гьамишалугъ хци я чи куьтен, тур...”
(Шаир Мегьемед Къуруш (Гьажиев) дидедиз хьайидалай инихъ 

115 йис тамам хьуниз талукь яз)
Шаир ва просветитель Гьажи- 

ев (Къуруш Мегьамед) 1907-йисуз 
Самур округдин (гилан Докъузпара 
район) Къурушрин хуьре дидедиз 
хьана. Дербент шегьердин муаллим- 
ар гьазурдай училище куьтягьай ада 
та пенсидиз экъеч1далди хайи хуьр- 
уьн мектебда дидед ч1аланни эдебия- 
тдин муаллим яз к1валахна. Абуру- 
кай 23 йисуз ам школадин директор 
яз хьана. Адаз араб, туьрк, азербай- 
жан, урус ч1аларни чидай.

М егьам ед К ъуруш а вичин 
шиирар " Зи чуьнгуьр", " Ша, чи к1ва- 
лиз", "Экуьнин яр ядай ч1авуз" ва 
масабур халкьдин яшайишдикай, 
т1ебиатдикай теснифзавай эсерар я. 
Хейлин шиирар ада аялар паталдини

кхьена. Абур алатай асирдин 60-70- 
йисара кьилдин шииррин к1ват1алра 
гьатна: "Дидедин мани", "Мурадар 
авай руш", "Гьарфарикай гафар".

Мегьамед Къуруша са шумуд 
пьесани кхьенай. Абурукай "Ихти- 
бар" ва "Къалп муьгьуьббат" печат- 
диз акъатна. Шаирди лезги халкьдин 
сивин яратмишунар ва шаир Лезги 
Агьмедан ирс к1ват1 хъувунай.

Мегьамед Гьажиев (Мегьамед 
Къуруш) 1989-йисуз Ц1ийи Къуруш- 
дал кечмиш хьана, ам гьана фаракъ- 
атнава. Шаир Мегьамед Къурушан 
шиирар мектебдин хрестоматийра, 
хейлин шииррин к1ват1алра ва анто- 
логийра гьатнава.

М егьамед КЪУРУШ
Авазва чахъ лап такабур т1ебиат, 
Т1ебиатди синагъзава инсанар. 
Къурушвийрихъ авазва экуь ният, 
Ватан патал к1валахзава гьар сана. 
Къастуниз чун я къванер хьиз

мягькембур,
Фикирдайла, я алцифай булахар. 
Гьамишалугъ хци я чи куьтен, тур 
Гъалибвилихъ дугурзава к1валахар.

***
"Зун, зун", - лугьуз жув къалуриз

алахъмир,
Вун вуж я кьван?! - нагагь вахъ зун 
галачт1а.
Ц1велин тар хьиз, вун текдаказ

экъеч1мир,
Вучда вакай винел емиш алачт1а?!

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Гьар са  халкьдихъ вичин 
милливал ва яратмиш хьунин тарих 
ава. И жигьетдай лезги халкьни 
хкатун туш. Лезги халкьдин тарихдин 
гелер "эпос "Шарвили", "Къадим 
Кавказдин Албанидин тарих", А. 
Навоидин Гел жагъун тавунвай 
липир" ва масабур чи халкьдин 
къадим ва мидаим чеш меяр яз 
амукьзава.

Ч1ал - шак алач, тарихдин вири 
тереф рихъ  ял  галай  кьилин 
ш агьадатн ам а я. Чун ч1алан 
жигьетдай са зеррени кесиб туш. 
Лезги халкьдин вилик акъвазнавай 
кьилин месэла - ч1ал хуьн я.

Де хъсан, ч1алан чешмеяр, 
чешнеяр чеб гьина ава? Лугьуз жеда

Ч1алан гелер
хьи, Саид Мурада "Лезги газетда" 
ч1алан п1ип1 кьиле тухузва. Им акьулу 
ва чеш нелу кам я. А да вичин 
гуьзчивилик акатай  гьар са 
нугъатдин гаф - эдебиятдин ч1алан 
манадал гъана, адакай баянар гузва. 
Эгер фиярин, ахцегьрин нугъатар 
ахтарм иш нават1ани , ам айбур 
гуьзчивилик кум ачиз ам укьна. 
Ч еш не паталди  къачувин, 
Каракуьредин хуьруьн нугъватдай 
ихьтин гафар:

- "усай" - "тусклый";
"кусай" - "черствый";
"чай кьили хьурай" - "пусть 

чай остынеть"...
И бур "кесиб паю най" зав 

жагъанвай чешнеяр я. Ахьтинбур чи

ч1алан накьвадик гьикьван кват1а, 
ахтармишна к1анда. Ч1ал къайдада 
гьатун патал вири такьатрикай хийир 
къачуна к1анда, инсанар къенин 
йикъалди рахазвай гьар са келимадиз 
фикир гана к1анда. Сир туш, лезги 
эдебиятдин ч1ал Куьре патан 
гю нейский нугъат бинеда аваз 
арадал гъанва. Шак алач, гуьзел ч1ал, 
адан чешмеяр арадал гъизвайбур 
ч 1 алан устадар  - ш аирар ва 
писателар я.

Урусрин литературный ч1ал А. 
С . П уш кинан эсеррин  
таъсирлувилик кваз м айдандиз 
атайвал, вич ахцегь нугъатдин векил 
тирт1ани, ч1ехи алим ва 
п росветитель Гьаж ибег
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Гьажибегова лезги эдебиятдин ч1ал 
Етим Эминан эсеррин таъсирлув- 
иляй, ам бинедиз къачуна, яратми- 
шна.

Лезги ч1алан сергьятар гегье- 
нш авуник къе шаир Азиз Алема, 
писатель ва алим Къурбан Акимова, 
Фейзудин Нагъиева ва масабуру

лайихлу пай кутазва. Ик1, алатай аси- 
рдин 90-йисарилай эгеч1на ц1ийи 
гафар майдандиз акъатиз башлам- 
ишна, къе абурун нормаяр литера
турный ч1алаз кьабулни хьанва. Мес- 
ела, къачувин ихьтин гафар: "итиж" 
- "интерес", тагьсил" - "образова
ние", "зари" - "поэт, писатель", -

"агъайни" - "приличный", "чардух 
яш" - "гьеле акьул къвезмай яш" 
"банкет" - "шадлух", "миллетбаз" 
- "националист", "автор" - "кир
ам" ва масбур.

(Кьат1 ама) 

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Йисан гатун вахтунда цин объектрал - хатасузвал
Гатун ял ягъун сирнавар гала- 

чиз квелди сафалу я кьван?! Циз гьа- 
хьна сирнав авун - хъсан ва гьамни 
хийирлу я. Амма гьам ч1ехибуру, 
гьак1ни гъвеч1ибуру са бязи ит1и- 
бит1ияр кваз кьазвач. Нетижади ч1у- 
ру гьаларал гъизва. Пашман статис- 
тикади шагьидвалзава, чи уьлкведа 
гьар йисуз ци 10 агъзурдилай кьил- 
ихъ инсанрин чанар хутахзава. Гьар 
виш агъзур касдин кьиле 8-10 кас 
рекьизва. Це хьунухь сифте нубатда, 
сирнав ийиз тежедайбуруз хаталу я. 
Хатасуздаказ ял ягъун паталди сифт- 
егьан шарт1 сирнав ийиз алакьун я. 
Сирнав ийиз алакьдайда вич це ч1ал- 
ахъ яз, секиндиз гьиссзава. Дуьшуь- 
шдик акатайла, абурувай мукьвад- 
азни куьмек ийиз жезва. Амма, язух- 
да, це бедбахт дуьшуьшар тежез туш.

Це рекьизвайбурун кьилин  
себебар:

1. Сирнавиз алакь тавун;
2. Ички ишлемишун;
3. Аялар килигун алачиз тун;
4. Ц из гьахьдайла, талукь 

правилойриз, чеб дуьз тухуниз фик- 
ир тагун.

Малум кар я, ч1ехибур чпин 
къайгъусузвиляй рекьизват1а, аялар 
телеф хьун диде-бубайрин намусдал 
гьалч жезвай муьгьуьр я. Статисти- 
кади мадни шагьидвалзава, батмиш 
жезвайбурун арада кьудай са пай 16 
яшдив агакьзавай жаван аялар я. 
Бедбахт дуьшуьшар неинки са цин 
низамда хьунилай аслу туш, абуру 
гзаф вахтара гьеле тадаракламиш 
тавунвай цин чкайра, сирнавдин 
такьатар кардик квачир чкайра сер- 
инвал къачунихъ ялзава.

Эхиримжи йисара цин к1ани- 
кай фидай спортди еке сейливал къа- 
занмишнава, маскаяр алаз, сирнав- 
зава. Нефес ч1угвадай турба, маска 
ва ластаяр къачуна, абуру фикир- 
зава, гила чавай цин к1аник квай стих
ия муьт1уьгъариз жеда. Ахпа кар ма- 
са тегьерда элкъвезва. Абуруз чиз- 
вач хьи, це хьайила, кислороддин 
суьрсет организмда ц1ийи хъижез 
тахьайла, инсанди вич авай гьал 
(сознание) квадарда ва ам кьиникьик 
акатда. Гьавиляй це авайла, чуьхуь- 
нагар авун, луьтквейра аваз сирнав-

унини бедбахт дуьшуьшрал гъизва.
Гьамиша рик1ел хуьх, сирнав 

ийиз хатасуз я анжах туьк1уьрнавай 
пляжра, анра хаталу чкаяр лишанра- 
лди къалурнава, куь це ял ягъунин 
къулайвални къутармишдай станци- 
йрин ва постарин работникри гуьз- 
чивилик хуьзва.

Сирнавдайла, эляч1дай сергья- 
триз къадагъа авай лишанриз, буйк- 
айриз фикир це. Абурулай эляч1айла, 
цин хандак1ар, яд элкъвезвай чкаяр, 
къуватлу яз ци вичелди ч1угвадай 
чкаяр, катеррин гьерекат кардик 
квайди фикирда яхъ. Са бязибуру, 
чуьхуьнугар ийидайла, ц1ар ч1угун- 
вай сергьятрилай эляч1на, лепейрал 
алаз сирнавун давамарзава. Ахьтин 
дуьшуьшра катердин винтинин лув- 
ак (лопастдик) акатна вафат хьунин 
хаталувал ава. Ихьтин дуьшуьшарни 
т1имил туш, кьилдин юлдашри, чпин 
устадвилел фурс авуна, цин къерех- 
дивай яргъа, къадагъа алай районра 
чуьхуьнугар ийизва, таниш тушир 
чкайра чеб кьилихъди циз вегьезва. 
Яргъаз сирнав авурла, жуван къува- 
тдин ч1алахъ ягъана виже къведач. Я 
галатун гьисс авурла, тади кваз къер- 
ехдиз экъеч1из гьерекат ийимир. 
Далудихъди лепейрал ярх хьана, кьез- 
илдиз нефес къачуз алахъ. Гьава тун- 
вай месера, ястухра ва машиндин

камеррал алаз гар авай гьавадик 
сирнавиз экъеч1мир. Абурай уф 
акъатун мумкин я, ахпа абур сирна- 
вдиз виже къведайбур яз амукьдач.

Чуьхуьнугар ийидайла, хата- 
сузвилин рекьяй серенжемар.

Чуьхуьнугар авун пакамахъ ва 
нянрихъ хийирлу я. Герек ракъинин 
зегьемлувал т1имил жен ва ифейви- 
лин таъсир агъуз аватин. Идани хата- 
лувиликай хкудда. Цин чимивал 17
19 градусдилай агъуз хьана к1андач. 
Ахпа це хьунин яргъалвални 3-5 декь- 
икьадин артухарна к1анда. Хъсан яз 
гьисабзава, чуьхуьнугар авун 15-20 
декьикьада са шумудра: Яд къайи 
хьайила, таб акьалтун, нефес акъваз 
хьун, бейни квахьун мумкин я. Гзаф 
яргъалди ч1угуна ракъиник хьайид- 
алай гуьгъуьниз ва яд къайи хьайила, 
дамарар агаж жезва. Ида рик1 акъва- 
зунал гъида. Кефли яз циз гьахьна ви- 
же къведач, ичкиди таб акъулдунин 
нетижадалди кьилин мефт1един цен- 
трдин шуьк1уь дамарар гегьенша- 
рзава. Гьавиляй хатасузвал хуьн ва 
сагъламвилин къайгъуда хьун Куь 
везифа яз амукьзава.

ЧИ МУХБИР
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Правила пользования ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ

пламя должно форточка/фрамуга- дно посуды- включайте плиту следите за 
быть синим всегда открытой сухим и чистым последовательно наличием тяги

ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВНАИЯ - ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОР НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

использовать пламя должно 
плиту для обогрева быть меньше 

запрещается дна посуды

сушить бельё не допускайте запрещается 
на газовых трубах потухания САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ

запрещается пламени ремонт оборудования

Имандал к1еви Журайж
Мусурманри чеб патал таре 

хкуддайвал ва веревирдер авун патал, 
А ллагьдин Расулди, А ллагьдин 
патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз, гьар жуьредин кьисаяр ахъай- 
дай. А кьисайра дерин чирвилер ва 
акъидадин мягькем бине ава. Алла
гьдин Расулди, Аллагьдин патай сал
ам ва хийир-дуьа хьурай адаз, чав 
агакьарай гьа ихьтин ажайиб кьисай- 
рикай сад Журайжакай, адан уьм- 
уьрдикай, адан кьилел атай дуьш- 
уьшдикай ва Аллагь Таалади ам а 
фитнедикай къутармишай жуьред- 
икай я.

Бухариди ва Муслима, Аллагь- 
дин регьимдик хьурай чеб, чпин 
якъин гьадисрин к1ват1алра кхьенва- 
йвал, Аллагьдин Расулди, Аллагьдин 
патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз, лагьаналда: "Журайж - Аллагь 
Тааладиз рик1ин сидкьидай ибада- 
тзавай инсан тир. Ибадат авуник- 
ай вич садани масанихъ алуд тий- 
идайвал, ада вичиз гьуьжре эцигна 
ва гьамиша гьана жедай. Са сефе- 
рда ада кап1 ийидай вахтунда, ад
ан патав вичин диде атана ва эвер- 
на: "ЯЖурайж!". И  ч1авуз ам Алла- 
гьдихъ элкъвена: "Я зи Халикь, зи 
кап1 ва зи диде!" (яни "гьик1 хьуй ва 
вуч хкягъин: кап1 давамардани, я 
тахьайт1а, дидедиз жаваб гуда- 
ни? "лагьай ч1аля). Гьа ихьтин гаф- 
ар гваз ам Аллагьдихъ элкъуьналди,

ада кап1 давамарун хкягъна. Хци 
жаваб тагана акурди, диде элкъв- 
ена хъфена. Гуьгъуьнин юкъуз диде- 
ди генани вичин хциз эверна ва ам 
мадни Аллагьдихъ элкъвена: "Я зи 
Халикь, зи кап1 ва зи диде!". И  
сефер-дани ада кап1 хкягъна. 
Жавабдин ван тахьай диде элкъ- 
вена хъфена. Гьа ик1 пуд лагьай юкъ- 
узни агьвалат тикрар хъжезва: 
Журайжа дидедин эвердиз жаваб 
гузвач. Вичин хцикай хатур амукь- 
ай дидеди лагьана: "Я Аллагь, адаз 
ява дишегьлийрин чинар такунмаз, 
ам кьин тавурай!".

Вичин суьгьбет давамар хъув- 
уналди Аллагьдин Расулди, Аллагь

дин патай салам ва хийир-дуьа хьур
ай адаз, лагьана: "Са кьадар вахтар 
алатайла Исраилдин жемят Жура- 
йжакай ва адан гьакъисагъвил- 
елди ийизвай ибадатрикай рахаз 
хьана. И  гафар ван хьайи вичин 
гуьрчегвилел машгьур са ява дише- 
гьлиди лагьана: "Эгер квез к1анза- 
ват1а, за ам вичин рекьелай алуд- 
да". Гьа ихьтин макьсад аваз, ам 
Журайжан патав фена, амма ам 
гьатта а дишегьлидин чинизни 
килигнач. И  ч1авуз ява дишегьли, 
Ж урайжан гьуьжредин мукьув, 
лапагар хуьзвай чубандин патав 
фена ва ам рекьяй акъуду- 
налди, адахъ галаз зина '
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авуна. Нетижада бедендик аял 
акатай шеври дишегьлиди къей- 
дна: "И  аялдин буба Журайжя ". И  
гафар ван хьайи инсанар Журай- 
жан патав фена ва адан гьуьжре 
чук1урна ва ам гатаз башламишна. 
Журайжа жузуна: "Куьн пата- 
хъай? За вуч авуна?". Адаз жаваб 
гана: "Вуна и шевридихъ галаз 
зина авуна ва ада валай аял хана ". 
Себебдин ван хьайи Ж урайж а 
хабар кьуна: "Аял гьинва?". Аял 
Журайжан патав гъана ва ада 
инсанривай т1алабна: "Куьне заз 
кап1 ийидай ихтияр це!". Кап1 авур- 
далай кьулухъ, ам аялдив агатна, 
адан руфуник хкуьрна ва лагьана: 
"Аял, ви буба вуж я?". Аялди  
жаваб гана: "Флан чубан я". Таза 
аял рах-анваз акур инсанри, Жура- 
йжан к1вачериз ва гъилериз тем- 
енар гуз башламишна. Чпи авур 
к1валахдин жигьетдай гьайифар 
ч1угур жемятди лугьуз хьана: " Чна 
ваз кап1 ийидай къизилдикай ц1ийи 
гьуьжре эциг хъийида ". Журайжа 
абуруз лагьана: "Къизил герек 
туш, анжах гьа сифте авай хьти- 
нди эциг хъия".

Абуруз чпин бат1улвал дуьн- 
ьядин девлетралди дуьзар хъийиз 
к1анзавай, амма рик1е эхиратдихъ 
к1анивал авайда ахьтин савкьатар 
гьик1 кьабулрай?! Ада гьавиляй 
жаваб гана: "Къизил герек туш, 
анжах гьа сифте авай хьтинди 
эцргхзиЯ' (Бухари, №93436; Муслим, 
№6673).

Н асигьат

Аллагьди диде-бубадин дуьа- 
диз жаваб гузва. Диде-бубадиз чп
ин веледар гьикьван гзаф к1анзават1а 
чаз чизва ва эгер чун геждалди таку- 
рт1а, абур чахъ дарих жезва. Гьа и 
себеб аваз Журайжал кьил ч1угваз, 
диде адан патав атана. Ада эцигна- 
вай гьуьжре дагъ квай кьакьан чка- 
дал алай, гьавиляй диде винел хкаж 
тахьана, ада анжах к1анивай адаз 
эверзавай. Амма хци кап1 хкягъна 
ва хатур амукьай адан дидеди лагьа
на: "Я Аллагь, адаз ява дишегьлий- 
рин чинар такунмаз, ам кьин таву- 
рай!". Нетижада Аллагьди дидедин 
дуьа кьабулна. Гьа и жуьреда амай 
дуьайрикай виридалайни фад, диде- 
бубадин дуьа кьабулзавайди чун 
гъавурда акьазва.

Аллагьдин Расулдин, Аллагьд- 
ин патай салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз, гьадисда лугьузва: "Са шакни 
авачиз Аллагьди пуд дуьадиз 
жаваб гузва: зулум авунвайдан 
дуьадиз, рекье авайдан дуьадиз ва

диде-бубадин дуьадиз" (Абу Дауд, 
№1536; Тирмизи, №93448).

Шеври дишегьлийрин чинар - 
им абуру ийизвай гзаф пис гунагь 
себеб яз, инанмиш  инсанривай 
килигиз тежезвай чинар я. А гунагь- 
ди санлай вири жемиятдиз зарар 
гузва, ам себеб хьана рик1е авай 
имандин экв хкахьзава.

Рагъ кьурла Пайгъамбарди, 
Аллагьдин патай салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз, инсанрихъ элкъ- 
вена ихьтин гафар авай вяз авуна: 
"Я Мугьаммадан умма, Аллагьдал 
кьин хьуй, зина ийизвайди Адан 
ажугъдик ква" (Бухари, № 997; 
Муслим, №9901).

Аллагьдин Расулди, Аллагь
дин патай салам ва хийир-дуьа 
хьурай адаз, рагъ кьур вахтунда 
вучиз асгьабрин рик1ел зина хкиз- 
вай? Вучиз лагьайт1а, алемдин и 
агьвалатда ва зинада ч1ехи тешпигь- 
вал ава. Рагъ кьурла инсан гьик1 
экуьникай магьрум жезват1а, гьа 
ж уьреда зинади  ва ам арадал  
гъизвай гьар са дуьшуьшди, инанм
иш инсандин имандин экв вахчузва.

Эгер Журайжаз вичин дидеди 
авур ахьтин дуьадикай хабар авайт1а, 
ам кьилиз акъат тавун патал, ам 
кьец1ил к1вачерив адан патав эви- 
ч1дай ва гьикьван ч1ехи мензил 
хьайит1ани, ам фикирни тавуна фид- 
ай.

Ява ксарин мурад - им жезм- 
ай кьван гзаф инсанар чпин геле тун 
я.

В инидихъ гъайи гьадисда 
лагьанвай: " И гафар ван хьайи вич- 
ин гуьрчегвилел машгьур са ява 
дишегьлиди лагьана: " Эгер квез к1ан- 
зават1а, за ам вичин рекьелай алуд - 
да". Гьа ихьтин макьсад аваз, ам 
Журайжан патав фена, амма ам 
гьатта а диш егьлидин чинизни 
килигнач".

И дуьшуьшди чаз вуч малум- 
арзава? Ада чун гъавурда твазвай- 
вал, Аллагьдиз анжах тек са чеб аси 
хьунал гунагькарар рази жезвач. 
Гьавиляй, пис крар акъвазарна, туба 
авуна ва дуьз рекьел акъваздай чка- 
дал, абуру чеб авай гелез жезмай 
кьван гзаф инсанар тухузва. Гьа и 
жуьреда абуру, гунагьар ийизвай- 
бур тек са чеб туширди кьат1уналди, 
рик1из регьятвал гьиссзава. Тек са 
жува гунагь авун четин я хьи, амма 
жувахъ галаз амайбурни гьа рекьиз 
галч1урайла, жув тек туширвилин 
секинвал гьиссзава. Гьакъикъатда, 
ам ахьтин амалдал секин жезвач, ада 
анжах шейт1андин везифа кьилиз 
акъудзава, яни жезмай кьван гзаф 
инсанар ягъалмишарзава.

Гунагьар авуниз эверзавай-

бурун ва абурун терефдаррин ри- 
к1ел са шей хкиз к1анзава: алай аямда 
гьаятда кьуьд ава, мекьи я, гьатта 
виридалайни багьа парталри чаз а 
карда куьмек тагузвай вахтар ава, 
чун ят1ани мекьила жезва, амма 
Аллагьдиз шукур хьуй, аниз гьахь 
хъувуна чим акъуд хъийидайвал, 
чахъ чими к1валер ава. Амма Дуван- 
дин юкъуз вун гьиниз гьахьда? 
Жегьеннемдин къай - замгьарир- 
дикай вун гьиниз катда?

Ибн Аббаса лагьана: "Жегь- 
еннемда авайбуру чимивиликай 
къутармишун патал куьмек т1алаб- 
да, абуруз куьмек яз къайи гар гуда. 
Ам акьван гужлу жеда хьи, ада 
абурун к1арабар хада. А вахтунда 
абуру чеб къутармишун патал ген- 
ани чимивал т1алабда".

А Юкъуз вун гьина чуьнуьх 
жеда? А Югъ алукь тавунмаз, жув- 
жувал хтана к1анда.

Секин ва регьят вахтунда 
Аллагь рик1ел алай инсандиз, Ада 
четин вахтундани куьмекда.

Журайжаз Аллагь Таала к1анз- 
авай, Адаз ибадат авунал адан рик1 
алай, вич гьатнавай четинвилерай ва 
бедбахтвилерай акъуд хъийидай 
къуват, анжах Аллагьдиз авайди адаз 
чизвай. Зина авунва лугьуз, адак 
тахсирар кутур вахтунда, вичиз кап1 
ийидай ихтияр гун т1алабнай. Анжах 
Аллагьдихъ элкъвена т1алабун - ам 
патал къутармишвал тир. Журайжа 
кап1 авуна ва Аллагьдивай куьмек 
т1алабна, ахпа ада аялдин руфуник 
хкуьрна ва хабар кьуна: "Ви буба 
вуж я?" Гьа и юкъуз дуьньядиз атай 
аялдивай рахаз жезвани бес? Гьелб- 
етда, жезвач. Журайж а кардин лап 
хъсан гъавурда авай, амма вич 
гьахълу авун патал адаз маса чара 
авачир. Гьавиляй, Аллагьдал умудлу 
хьана, ам аялдихъ элкъвена рахана. 
Аял ч1алал акъатна рахана. Аллагьди 
адав рахаз туна ва гьакъикъатда 
вичин буба вуж ят1а, ада малумарна.

Гьавиляй, чнани рик1ел хвена 
к1анда, эгер секин ва чи крар вири 
хъсан вахтунда чи рик1ел Аллагь алаз 
хьайит1а, чун к1еве гьатайла ва чет- 
инвилерал расалмиш хьайила, Ада 
чаз куьмек гуда.

Къуй Аллагьди чун Къуръанда 
Вичи лагьанвай инсанрин жергейра 
турай (мана): "А ллагьдиз ва  Расу- 
лдиз муьт1уьгъ хьайибур, Аллагьди 
Вичин регьимдалди хъсанвал гай- 
ибурухъ галаз жеда: пайгъам б- 
аррихъ, пак инсанрихъ (сиддикъу- 
нрихъ), ш агьидрихъ в а  муъмин- 
рихъ" ("ан-Ниса" сура, 69-70-аятар).

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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Теперь можно платить за газ без 
комиссии через личный кабинет ООО 
’’Газпром Межрегионгаз Махачкала”

Мой ГАЗ
( { 0 p J  о п л а т а  з а  г а з  З А Г Р У З И Т Ь

* * * * *  . гь

А боненты  ООО "Газпром  
межрегионгаз Махачкала" могут 
оплачивать потребленный газ без 
очередей, бумажных волокит, а, сам
ое главное, без комиссий. Для этого 
нужно воспользоваться дистанцион
ным сервисом Личный кабинет ООО 
"Г азпром межрегионгаз Махачкала" 
или м обильны м  при лож ением  
"МойГАЗ", которые позволяют как 
передавать показания приборов 
учета, так и оплачивать счета.

Приложение "МойГАЗ" легко 
скачать на смартфон или планшет. 
Также "Личный кабинет абонента" 
доступен с компьютера или ноутбука 
на сайте поставщика газа ООО " Г аз
пром межрегионгаз Махачкала" - 
www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного 
сервиса потребители газа могут, не 
выходя из дома получить информа
цию по взаиморасчетам, передать

показания индивидуального приб
ора учёта газа (при его наличии), а 
также произвести оплату за газ.

" Н аш и потребители  м огут 
платить за газ через личный кабинет 
"Газпром межрегионгаз Махачка
ла", либо посредством онлайн-сайта 
"МойГаз" без каких-либо комиссий 
или дополнительных начислений. 
Мы регулярно работаем над тем, что
бы платежная дисциплина в регионе 
улучшалась. Создание комфортных 
условий для внесения платежей - 
ключевой фактор для достижения 
поставленной задачи", - отметил 
генеральный директор ООО "Г азпр- 
ом межрегионгаз Махачкала" Ленар 
Мансуров.

Напомним, что при оплате газа 
в банках и сторонних платежных орга
низациях может взиматься комиссия, 
размер которой устанавливается ими 
самостоятельно.

«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан

ноябрдилай акъатзава

Тешкилайди:
Докъузпара райондин 

администрация, 
Дагъустан Республика

Учредитель:
Администрация Докузпаринского 

района, Республика Дагестан

Кьилин редактор:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

Хсуси корреспондентар:
Ц.Н. ШАГЬЭМИРОВА 
А. Н. ЛУКЬМАНОВА

Корректор:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

Верстка ийизвайди:
Х. А. ТАРИВЕРДИЕВА

Газетдин индексар:
Зур йисан къимет - 316 м. 

Йисан къимет - 632 м.

Чапдиз вахкай вахт: 13:00 
Чапзавай вахт - 14:30

Тираж 300

Редакциядинни макъалайрин 
авторрин фикирар сад тахьун 
мумкин я. Макъалайрин делилрин 
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 
т1алабзава

Газета зарегистрирована 
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

8

http://www.mkala-mrg.ru
mailto:golos-erenlara@mail.ru
http://www.erenlar.ru

