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Тебрик

Гьуьрметлу Прокуратурадин 
работникар!

РФ-дин Прокуратурадин работ- 
никрин Югъ - суварин югъ яз 1996-йиса- 
лай къейдзава. Гьеле 1995-йисан 29- 
декабрдиз гьар йисан 12-январь лишан- 
лу йикъарин арада хьун патал РФ-дин 
Президент Б. Н. Ельцина Указ акъудна. 
Им бинесуз кар тушир, гьик1 лагьайт1а, 
тарихдин ярж алай лишан тир: гьеле 
1722-йисуз Россиядин император Ч1ехи 
Петрди винидихъ къейднавай 12-январь 
Гьукуматдин Сенатда чка кьун патал 
Генеральный прокурордин пост тайина- 
рна ва Россиядин прокуратурадин 
институт арадал гъана... Император ди 
Генеральный прокурордиз "Око Госу
дарево, яни "гьукумдардин вил" 
лагьана, къимет гана. 2007-йисуз РФ- 
дин Президент В. В. Путина Россиядин 
прокуратурадин 285 йис тамам хьунин 
юбилейдиз талукь яз рекье тур чарче 
кхьена: "Куь ведомство гьукуматдин 
умудлу даях я, ада законар хуьнин прин- 
ципрал к1евелай амалзава, вири истеми- 
шунар фикирда кьазва, жавабдар къул- 
лугъдин буржидиз вафалувал хуь- 
зва"... Чи районда Прокуратура 1994- 
йисалай кардик ква. Райондин прокуро
рдин кьет1и гуьзчивилик кваз агьалий- 
рин ихтиярар закондин истемишунрихъ 
галаз кьадайвал хуьзва, ачух тавур тахс- 
иркарвилер саки амукьзавач.

Прокуратурадин работнири рай-

ондин вири хуьрерин жемятрин 
къатарихъ галаз к1валахзава. Нетижада, 
агъур тахсиркарвилериз чи районда чка 
амач. Терроризмдин, экстремизмдин 
таъсирдик акатнавай жегьилар чина 
амач. Прокуратурадин работникрин 
к1валахдилай райондин агьалийри вири 
терефрихъай разивал ийизва. Районэгь- 
лийрин ихтиярар хуьнин ва закондин 
истемишунар кьилиз акъудунин карда 
Куь чирвилер ва пешекарвилин къул- 
лугъдал еке кар ала. Чун а кардихъ уму-

длу я хьи, Куьне куь къуллугъ идалай 
кьулухъни лайихлувилелди ва адалатд- 
ихъ галаз кьадайвал михьивилелди кьи- 
ле тухуда.

Чна Квез куь пеш екарвилин 
сувар - 12-январь - РФ-дин Прокурату- 
радин работникрин югъ рик1ин сидкьи- 
дай мубаракзава. Къуй квехъ куь жава- 
бдар ва месэлайрал гьалтайла муракаб 
зегьметда ч1ехи агалкьунар хьурай! 
Квехъ чандин мягькем сагъламвал, руь- 
гьдин илгьам ва къуват галаз хьурай!

Умуми ведомствойрин комиссидин заседание
6-январдиз "Докъузпара рай

он" МР-дин Кьил Мегьамед Ш ами
лован регьбервилик кваз муниципа- 
литетдин администрацияда заседа
ние кьиле фена. Ам умуми ведомст
войрин комиссиди гуьзчивал туху-

нин рекьяй ва бруцеллездин аксина 
серенжемрин План тамамаруниз 
талукьарнавайди тир.

Хаталувал авай эпизоотичес
кий мукар терг авун патал ва ири 
карч алай гьайванар бруцеллезди-

кай хуьн патал ва адан какадар 
(возбудитель) чук1ун тавун патал 
кьиле тухвай мярекатда райондин 
Кьилин заместитель Акиф Балакиш- 
иева, Ахцегь районда кар- 
дик квай Роспотребнад- f
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зордин Управленидин отделдин рук
оводитель Арсен Касимова, район- 
дин хуьруьн майишатдин управл
енидин начальник Аким Гьажиева, 
Ц РБ-дин кьилин врач Ш агьлар 
Бухсаева, " Къуруш" хуьруьн адми- 
нистрацидин кьил Тагъи Баширова, 
муниципалитетдин ветеринарный 
управленидин начальник Азизагъа 
Исмиханова, "Кьасумхуьруьн зона
льный ветеринариядин лаборатор- 
иядин" заведующий Муслим Маме- 
ева, Россиядин МВД-дин МО "Ахт- 
ынский" полицидин тамам ихтиярар 
авай участковыйра иштиракна.

Къурушрин хуьре авай сани- 
тарно-эпидемидин гьаларикай ва 
ири карч алай гьайванрин бруцел
лез азар тайин хьуникай А. Касим
ова суьгьбетна.

А гьалийрин м едицинадин 
переписдалди, Къурушдал 630 кас 
яшамиш жезва, майишатрин (хсуси) 
кьадар - 85, абурукай 80 майишатда 
ири карч алай ва 75 майишатда куь- 
луь карч алай гьайванар хуьзва. 
Хуьруьн майишатдин переписдихъ 
галаз рейсад яз, (ам хуьруьн адми- 
нистрацияди кьиле тухвана) Къур- 
ушдал вири санлай 5881 кьил гьайв-

анар регистрация авунва. Куьлуь 
карч алай гьайванрин са пай куьч- 
лухра Мегьарамдхуьруьн, Советск
ое ва Табасаран райондин Сиртыч 
зонайра ава.

В етеринаррин гафаралди, 
тарихдиз хъфей йисан ноябрдин ва 
декабрдин варцара ири карч алай 
гьайванрин арада кьерехар (вы- 
кидышар) арадал атай дуьшуьшар 
ава. Малум хьана хьи, 2021-йисан 
декабрдин эхирра и дуьшуьшрикай 
ветеринарри кьиле тухузвай амбула
торный журналда хабар ганвачир. 
Ахпа малум хьана хьи, 837 ири карч 
алай гьайвандик бруцеллездин 
лишанар ква. Гьаятба-гьаят къекъвез 
эгеч1на, 12 гьаятда авай 17 кьил гьай
ванар сагъламсузбур яз тайин хьана. 
Кьилдин майишатра авай гьайванар 
уьзуьр хк1ан тийидайвал чара аву- 
нва. Уьзуьр чк1унал шак гъизвай 
чкайрал Докъузпарадин РВУ-дин 
работникри дезинфекция тухузва. 
Кьенваз хайи гьайванрин кьерехар 
патал кьилдин хандак1ар эгъуьнна, 
абур гьана кучудзава. Гьик1 лагьай- 
т1а, биотермический фурар чи сер- 
гьятра авач.

А. Исмиханован гафаралди,

арадал атанвай гьалар гуьзчивилик 
ква, абур алудиз жедайбур я. Анжах 
са аставал хвена к1анда: ишлемиш- 
завай малдин як веткъуллугъдин 
работникрин истемишунрин сергь- 
ятрилай эляч1на, гуьзчивал алачиз 
маса ганвайди хьана к1андач.

Ш. Бухсаева къейдна, Къу- 
рушдал ФАП кардик ква. Къенин 
йикъалди бруцеллездал шак гъайи 
пациентар чахъ авачир. Хуьре гьаят- 
ба-гьаят къекъуьнар кьиле тухвана. 
Малум хьайивал, 14 хизандай тир 78 
касдик бруцеллездин лишанар кваз 
хьана. Начагъбурулай серологичес
кий ахтармишун тухун патал ивидин 
анализар къачунва. Агьалияр вири 
медицинадин гуьзчивилик ква. 
Тухузвай к1валах давам жезва.

Йикъан повесткада авай месэ- 
лаяр комиссияди веревирд авурда- 
лай гуьгъуьниз, вичин нубатда, мун- 
иципалатетдин кьил М. Шамилова 
винидихъ т1вар кьунвай агьалийрин 
яшайишдин гьалар санитариядин ва 
эпизоотикадин рекьяй хъсанардай- 
дахъ ва гъиляй къведай вири куьме- 
кар гудайдахъ инанмишарна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

РФ-дин Прокуратурадин работникдин Югъ
РФ-дин Прокуратурадин раб- 

отникдин Ю гъ - пеш екарвилин 
суварин югъ яз 1996-йисан 12-январ- 
дилай, адет хьанвайвал гьар йисуз 
къейдзава. Малум тирвал, 1995-йис- 
ан 29-декабрдиз РФ-дин Президен- 
тди (J№1329) Указ акъуднай. Ада 
гьукумат идара авунин крара важи-

блу роль къугъвазвайди мад сефер- 
да аннанмишна.

Тарихдин чинрай малум тир- 
вал, 1722-йисуз император Сад 
лагьай Петрди Сенатда сифте яз 
Генерал-прокурордин пост тайина- 
рна. Указда тайинвилелди къалурна- 
вай: "Сенатда Оберпрокурорди ва

прокурордин рекьяй коллегиди 
Генпрокурордиз гьахъ-гьисаб гана 
к1анда".

Гьа са вахтунда Россияда 
прокуратурадин институт арадал 
гъана. Адан кьиле Павел Ягужин- 
ский (1683-1736) акъвазна.
Ахпа адакай Сенатдин сад
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лагьай Генерал-прокурор хьана. А 
кас сейливилел гьалтайла Россияда 
кьвед лагьай чкадал алай, Сад лагьай 
Петрдилай гуьгъуьниз...

Императрица Кьвед лагьай 
Екатнринади Россиядин прокурат - 
урадин къурулушда дегишвилер 
туна. Генпрокурордин везифайрик 
юстициядин, финансрин, казначейс- 
тводин ва гьукумдин органрал гуьз- 
чивилел авунин везифаяр алава 
къувуна.

Сад лагьай Александра 1802- 
йисуз Сенатдин кьилин къуллугъ 
юстицидин, министрдин к1вачихъ 
галк1ур хъувуна. Ик1, Генпрокурор
дин къуллугъ 1917-йисалди кардик 
кваз, хьана, ахпа ам алудна. Советрин 
Россияда Гос. Прокуратура Халкь- 
дин комиссариатдин юстициядик 
кваз 1922-йисуз тайинарна. Ахпа, са 
йисалай СССР-дин Верховный суд - 
дин П рокуратура арадал гъана. 
1933-йисуз СССР-дин Прокуратура 
арадал гъана, СССР-дин Верховный

суддин П рокуратурадин к1валах 
агална.

Къенин йикъан гьакъикъатда, 
къейд ийиз жеда, РФ-дин Прокура- 
туради вичин к1валах РФ-дин Консти- 
туциядин бинедаллаз кьиле тухузва. 
Аник федеральный закондин "О 
прокуратуре Российской Федера
ции", Гражданский процессуальный

кодексдин, уголовный кодексдин 
паяр акатзава. Прокуратурадин раб- 
отникрин кьилин везифа инсандин 
ва гражданиндин азадвилер ва ихти- 
ярар хуьнал гуьзчивал алаз хьун я.

ЧИ МУХБИР

13-январь - Россиядин басмадин Югъ я

Жемиятдин месэлайрин къайгъуда

Къейд авун лазим я, 13-январ- 
дин югъ Россияда периодический 
басмадин, хабаррин массовый такь- 
атрин, журналистрин пешекарвилин 
сувар яз къейдзава. Гъавурда гьат- 
дай саягъда - россиядин печатдин 
Югъ. И суварин камар тарихдин 
вакъиадихъ галаз алакъарлу я.

1703-йисан 13-январдиз сад 
лагьай Петрдин указдалди басмадай 
урус ч1алалди "Ведомости" газет

акъатиз гат1унна. Адан чинра дявед- 
ин ва гьукуматдин крарикай хабарар 
гузвай. 1870-йисан 1-январдилай 
гьуьндуьрдин къастуналди" почтай- 
рин идарайра урус ва къецепатан 
гьаларалди басма ийизвай газетар 
подписка ийиз эгеч1на. 1914-йисуз 
Россияда 3агъзурдалай кьилихъ 
изданияр чапиз хьана.

Советрин девирда Россиядин 
печатдин югъ 5-майдал хутахна. А

ч1 авуз "П равда" газет  акъатиз 
эгеч1най. Анжах, 1991-йисуз РСФСР- 
дин В ерховны й Советдин Пре- 
зидиумдин Къарардалди (№3043- 28- 
декабрь) Россиядин басмадин Югъ 
вичин тарихдин дуьз ц1арц1ел, 13- 
январдал хкана.

Пешекаррин къимет гуналди, 
гьеле 2009-йисуз Россияда 33 агъзур 
печатдин изданияр регистрация 
авунвай. Абурун ч1ехи пай газетар 
ва журналар я. Юкьван гьисабдалди, 
гьар йисуз Россияда 20 миллиондив 
агакьна агьалийри чпиз к1ани жуьре- 
дин изданияр подписка ийизва. 
СМИ-дин сергьятра, 1997-йисалай 
эгеч1на, жегьил журналистрин про- 
екдиз куьмек авун паталди РФ-дин 
Президентдин премияр ва грантар 
кардик кутунва. Россиядин басмад- 
ин сувариз абуралди журналистрин 
лайихлу терефрин агалкьунар къей- 
дзава.

ЧИ МУХБИР

Зи далудихъ Ватан галай, за етимвал 
хиве кьунач ”...

(Ш аир ва писатель А. Къурбалиев дидедиз хьайидалай инихъ 100 йис тамам  хьунихъ галаз алакъалу яз)
Вичикай ихтилат кьиле физвай Ахцегь, гилан Докъузпара райондин лагьайт1а, гьеле 8 йисан яшда аваз 

къариб кьисметдин кас, чи ватанэ- Миграгърин хуьре дидедиз хьана. Абдурагьманан кьилелай дидени ва 
гьли А бдурагьм ан Н уралиевич  Адан кьисметдин несиб лап агъурди буба алатна. Адан имидин 
Къурбалиев 1922-йисуз виликан ва муракабди яз гьисабиз жеда. Гьик1 хци гъвеч1и Абдурагьман
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вичин къаюмвилик кутуна. Касди 
етим аял ахцегьрин чешнедин сифте- 
гьан мектебдик кутуна, ам етимрин 
к1вале тербияламиш хьана...

Хайи хуьруьз хтай Абдурагь- 
м ана 1940-йисуз М играгърин  
юкьван школа акьалт1арнава гьа ина 
старш ий п и онервож аты йвиле, 
гуьгъуьнай муаллимвиле к1валахна. 
Ахпа етимдин рехъ Азербайжан 
СССР-диз акъатна.

1947-йисуз Абдурагьмана, та 
1950-йисалди Гьедезейхуьруьн ирид 
йисан мектебда к1валахзава. Гуьгъ- 
уьнин йисара Миграгърин юкьван 
школада, Гарагърин сифтегьан мект- 
ебда, Къурушрин ирид йисан школ- 
ада зегьмет ч1угвазва. 1954-1960- 
йисара Абдурагьман Нуралиевич 
Текипиркентдин сифтегьан мектебд- 
ин заведиш жезва. Ахпа, 20 йисалай, 
яни 1980-йисуз А. Къурбалиев Азер- 
байжандин М. Ахундован т1варун- 
ихъ галай урус ч1алан ва эдебиятдин 
пединститутдиз гьахьзава.

Уьмуьрдин яшар ц1арц1елай 
алатнавай, яш тамам хьанвай агъса- 
къал пенсиядиз экъеч1на ва ам Маха- 
чкъала шегьердиз хъфена. Педагог- 
вилин к1валахдихъ галаз вири и йис- 
ара Абдурагьман Къурбалиев ярат- 
мишунрин кардални машгъул тир. 
Адакай РФ-дин писателрин Союздин 
член  ва РД -дин ж урн али стри н  
Союздин членни хьанай. Адан ярат- 
мишунрин зегьмет эдебиятдин хейл-

ин шабагьралди, грамотайралди, 
гьуьрметдин чараралди къейднава.

2006-йисуз автомобилдин ава- 
риядик акатна Абдурагьман Нура- 
лиевич, умуьрдин 84 йисан яшда 
аваз, рагьм едиз фена. В ичелай 
гуьгъуьниз бажарагълу ва баркаллу 
шаирди, писателди ва муаллимди 
девлетлу яратмишунрин ирс туна. 
Абур шиирар, меслятар, поэмаяр ва 
гьикаятдин эсерар я. Вичин яратми- 
шунра А. Къурбалиева уьмуьрдин 
гьакъикъат, кьиле физвай вакъиай- 
рин важиблувал, абура иштирак- 
завай геройрин психологиядин там- 
ам ерияр винел акъудзава. Абуру 
к1елзавайбурун кьат1унриз, ахлакь- 
диз гьам тербиядин ва гьамни ватан- 
пересвилин руьгьдаллаз ч1ехи хьуниз 
къуллугъзава.

Писатель Абдурагьман Къур- 
балиеван " Етимдин рехъ" т1вар алай 
еке поэма вичин уьмуьрдикай авун- 
вай рик1ел хкунриз бахшнава. " Кьур- 
кьушумдин хар" т1вар алай эсер Ват- 
андин Ч1ехи дяведин йисара инсан- 
рин хивез аватай туькьул имтигь- 
андиз талукьарнава, "Хайи хуьр" 
поэма дяведилай гуьгъуьнин хуьр- 
уьн яшайишдиз, к1вачел ахкьалдару- 
нин вахтуниз талукьарнавайди я. 
Ажугъ ва Регьим месэлайрин ч1унар 
А. Къурбалиеван саки вири эсеррин 
хилерай фенва. "Вагьши руьгь ва 
фитнекар", "Куламан къанун" - хал- 
кьдин сивин яратмишунрин чешн-

еда аваз яратмишнавай чешнедиз 
эсеррин жергедик акатзава.

Абдурагьман Нуралиевичахъ 
галаз зун алатай асирдин 90-йисара 
Махачкъала шегьерда таниш хьанай. 
1992-йис тир. Шаирдин 70 йис тамам 
хьунихъ галаз алакъалу яз, за шаир 
ва гьикаятчи А. Къурбалиеван уьм- 
уьрдин ва яратмишунрин рекьикай 
"Дагъустан" ВГТРК-дин лезги пере- 
дачайрин радиовешанида тамам са 
очерк кхьена гьазурнай. А очеркда 
шаир Абдурагьман Къурбалиеван 
са шиирда авай гафар за эпиграф яз 
къачуна:

Уьмуьрда зун лигим хьана, 
К ъаст м ягькем  тир инсан 

хьана.
Закай ферсуз етим хьанач,
Зи далудихъ Ватан хьана...

Гьакъикъатда, шаирди уьмуь- 
рдин якъинвал, четинвал ва мурак- 
абвал вичин хсуси хамуналди сина- 
гъна. Амма ам руьгьдай аватначир. 
Са шиирда Абдурагьмана кхьенай:

Уьмуьр я  чи муракаб,
Регьят тир вуч ава кьван?! - 
Инсан ам туш - ч1ура кал, 
Х ьана к1анда кума кьван.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

"Аллагь исятда квел машгъул ят1а?”
Г заф  йисар идалай вилик, 

таби'унрин вахтунда, Багъдад ч1ехи 
шегьер тир. Гьакъикъатда, ам ч1ехи 
исламдин империядин меркез тир. 
Ана гзаф кьадарда мусурман али- 
мар яшамиш хьуниз килигна, Багъ- 
дад генани образованидин ва мари- 
фатдин юкь хьиз машгьур тир.

Лугьузвайвал, са сеферда Виз- 
антиядин гьакимди, мусурманриз 
пуд суал вугун патал, Багъдаддиз 
вичин чархачи рекье тунай. Шегьер- 
див агакьай чархачиди, вичин гьак- 
имдин патай хабарар гваз атанвайди, 
халифдив агакьарун т1алабна. И 
к1валах чир хьайи мусурманрин 
гьаким ди чархачи вичин патав 
ахъаюн эмирна.

Х алифдин к1вализ гьахьай 
чархачиди, вичиз мусурманрив вуг- 
удай четин пуд суал авайди малум- 
арна. Гьакъикъатда, ада гьа и жуьр- 
еда вири мусурман обществодиз 
эвер гузвай.

Рик1ик гъалаба акатай халифди 
и ч1авуз вичин к1вализ шегьердин 
вири алимриз эвериз туна. Чархачи 
кьакьан чкадал акьахна ва ада лагь- 
ана: "Зун куь патав пуд суал гваз 
атанва. Эгер квевай абуруз жаваб 
гуз хьайит1а, Византиядин гьакимди 
куьн сан-гьисаб авачир кьван девлет- 
див ац1урда. Ингье абур: "Аллагь- 
дилай вилик вуч авай?", " Аллагь гьи- 
низ килигзава?", " Аллагь исятда квел 
машгъул я?".

Гьа ихьтин суалар ван хьайи 
акьуллу инсанрин к1ерет1 ван-сес 
амачиз амукьна (ихьтин къайдада 
суалар эцигун, Ислам динда гьич 
дуьз текъвер къайда тир) ... Бирдан 
к1ерет1дин арадай назик сес ван 
хьана:

- Играми буба, за жаваб гай- 
ит1а жезвани абуруз? За фикирзава, 
зи гафарилай кьулухъ чара уьлкве- 
дай атанвай кас кис жеда.

Им собранидал вичин буба-

дихъ галаз атанвай гададин ван тир. 
Аялди халифдивайни ихтияр къачур- 
далай кьулухъ, византийвиди вичин 
сифте суал аялдиз тикрарна:

- Аллагьдилай вилик вуч авай?
Гадади адаз суалдалди жаваб

гана:
- Вавай гьисабариз жезвани?
- Эхь, - лагьана итимди.
- Ак1 ят1а, ц1удалай башлами- 

шна, кьулухъди гьисаб!
Византийвиди гьисабиз башл- 

амишна: "Ц1уд, к1уьд, муьжуьд...", 
гьа ик1 "сад" лугьудалди гьисабна, 
ахпа акъваз хьана.

- Эхь, гьак1 я, садалай кьулухъ 
вуч ава? - хабар кьуна гадади.

- Садалай кьулухъ са шейни 
авач, ам лап эхиримжи цифра я, - 
мягьтел хьана византийви.

- Эгер арифметикадин цифр- 
адилай кьулухъ са шейни авачиз 
хьайила, бес Тек сад тир, ^  
Эхир авачир - Сад лагьай,
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Эхиримжи, Виринра авай Аллагь- 
дилай вилик са шей жедайди вуна 
гьик1 фикирна? - лагьана гадади.

Византийвиди ихьтин дуьз, 
вичивай инкариз тежедай жаваб 
гудайди вилив хвенвачир. Ахпа ада 
кьвед лагьай суал вугана:

- Лагь заз, Аллагь гьи патахъ 
килигзават1а?

- Гъваш инал шем, кутур адак 
ц1ай, - жаваб гана гадади, - ва адан 
экуьни гьи патахъ килигзават1а, заз 
лагь.

- Ш еминин ялавдин экуьни 
вири патарихъ килигзава эхир: кеф- 
ер, кьибле, рагъак1идай ва рагъэкъ- 
еч1дай патарихъ... Ам тек са патахъ 
килигзавач, - тажуб хьана визант- 
ийви.

И гафар ван хьайи гадади лагь-
ана:

- Эгер адетдин экв вири кьуд 
патахъни чук1узват1а ва ада тайин 
гьи патахъ килигзават1а вавай жаваб 
гуз жезвачт1а, бес вуна Цаваринни 
Чилерин Экв - Аллагьдивай вуч вил- 
ив хуьзва? Аллагьди Экуьн винел

алай Экв хьиз вири вахтара вири 
патарихъ килигзава.

Византийви вичин вилерихъ 
инанмиш хьанач: адан вилик квай 
гадади суалриз ак1 жаваб гузвай хьи, 
адавай инкардай адаз са гафни 
лугьуз жезвачир... Умудсуз хьанвай 
ам эхиримжи суал вугуз гьазур 
хьанвай, амма гадади адалай алудна.

- Акъваз! - лагьана ада. - Вун 
суалар вугузвайди я, зун - жавабар 
гузвайди. Жавабар гьа суалар хьиз, 
виридаз хъсан ван къведайвал, эгер 
вун зун алай чкадал, зунни вун алай 
чкадал акъвазнайт1а гьахълу жедай.

Византийви и меслятдал рази 
хьана, ам вич алай кьакьан чкадилай 
гада алай чкадал  эвич1на, гада 
кьакьан чкадал хкаж хьана.

Ахпа итимди вичин эхиримжи 
суал тикрар хъувуна:

- Аллагь исятда квел машгъул 
ят1а, лагь заз?

Гадади такабурлудаказ жаваб
гана:

- Исятда, Аллагьдиз и кьакьан 
чкадал тапархъан ва Исламдал хъуь-

руьнарзавай ди  акурла, А да ам 
виридан вилик агъузарна ва кьакьан 
чкадилай эвич1из мажбурна. Сад 
Аллагьдихъ инанмишдакай рахайт1а, 
Ада ам кьакьан чкадал хкажна ва 
адан сиве гьакъикъат туна. Аллагьди 
Къуръанда лугьузва (мана): ”Ам 
(А ллагь) гьар  юкъуз к1валахдал 
маш гъул я ” ("ар-Рагьман" сура, 29- 
аят).

Магълуб хьайи ва агъуз аватай 
византийвидиз, вичин хайи шегьер- 
диз хъфинлай гъейри, мад хъийидай 
са шейни амукьнач. Г ада лагьайт1а, 
ч1ехи хьана ва Исламдин машгьур 
алимрикай сад хьана.

Аллагьди адаз кьет1ен ч1ехи 
акьул ва дериндай диндин гъавурда 
акьун гана. Аялдин т1вар Абу Гьан- 
ифа, Аллагьдин регьимдик хьурай 
вич, тир. Ам генани исламдин алим 
ва ч1ехи муаллим Имам А'зам хьиз 
машгьур хьана. Къуй Аллагьди, къе- 
нин юкъуз ч1ехи жезвай чи мусур- 
ман аялрални гьа ихьин акьулдин са 
к1ус хьайит1ани рекье туй.

Пехил алимрин суалриз гайи жавабар

Мусурманрин халиф Гьарун 
ар-Р аш и даз им ам  аш -Ш аф и'и , 
Аллагьдин регьимдик хьурай вич, 
мукьувай чир хьайила, ам адахъ галаз 
хъсан раф тарвилера хьана, ада 
имамдин тариф арзавай ва амай 
алим риз ам чеш не яз гъизвай. 
Иракдин са бязи алимриз и кар 
бегенмиш тушир ва абур имамдал 
гзаф пис пехил тир. Са сеферда абуру 
халиф  алай чкадал , им ам  аш- 
Шафи'идин, Аллагьдин регьимдик 
хьурай вич, чирвилер ва акьул ахтар- 
мишун кьет1на. Абуру имамдив чет- 
ин суалар вугуналди, чпин фикир 
кьилиз акъудна.

Сад лагьай суал: "Са инсанди 
к1вале авайла лапаг тук1уна ва са 
гьихьтин ят1ани дерди аваз, ам куьче- 
диз экъеч1на. Са кьадар ч1авалай 
к1вализ хтай ада папаз лугьузва: и 
лапагдин як куьне неъ, ам зун патал 
гьарам я. И ч1авуз адан хизанди жав
аб гана: ак1 ят1а, ам чун патални гьар
ам я. Им гьик1 лагьай ч1ал я?"

А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, жаваб гана: 
"А инсан мажуси тир ва ада гьайван 
вичин бутдин т1варц1ихъ тук1унай. 
Ам дерди аваз к1валяй экъеч1на 
куьчедиз ф ейила, А ллагьди ам 
гьакъикъи рекьел гъана, ада Ислам

дин кьабулна. К1вализ хтайла ада вич 
патал а як гьарам тирди, амма хизан- 
дивай ам т1уьрт1а жезвайди лагьана. 
Хизандиз ада ислам кьабулнавайди 
малум хьайила, гьабурни инанмиш 
хьана. И ч1авуз а лапагдин як абур 
патални гьарамди хьана".

Кьвед лагьай суал: "Кьве мус- 
урманди ички хъвана: абурукай сада 
лашуналди жаза къазанмишна, ам- 
ма муькуьда - ваъ. Идан жигьетдай 
вуна вуч жаваб гуда?"

А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, жаваб гана: 
"Абурукай сад яш тамам хьанвай 
инсан тир, амма муькуьди - гьеле яш 
тамам тахьанвайди".

Пуд лагьай суал: " Эгер вал чеб 
кьве паб, кьве хва ва кьве папан аялар 
я лугьудай кьве гада ва кьве дишегьли 
гьалтайт1а, вуна идан гьакъиндай 
вуч жаваб гуда?"

Имамди жаваб гана: "Гьар са 
гада - им гьар са дишегьлидин хва я 
ва абурукай гьар сад, вичин юлда- 
шдин дидедал эвленмиш хьанва. 
Гьавиляй и кьве гада а дишегьлийрин 
гъуьлерни жезва ва абурун рухвая- 
рни".

Кьуд лагьай суал: "Са касди 
къапунай яд хъвазвай. Ада са пай яд 
хъвайила, муькуь амай пай адаз 
гьарам хьанва. Ак1 вучиз хьанва?"
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А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, лагьана: "А 
инсанди къапуна авай са пай яд хъва- 
йила, адан сивяй аниз ивидин ст1ал 
аватна, гьавиляй цин амай пай ам 
патал гьарам хьанва".

Вад лагьай суал: " Вад итимди 
са дишегьлидихъ галаз зина авуна. 
Абурукай садаз кьиникьин жаза 
авуналди адан кьил кьат1на, кьвед 
лагьайдаз рекьидалди къван гана, 
пуд лагьайди, авунвай зина себеб яз, 
лазим кьадарда лашуналди гатана 
(гьадд авуна), кьуд лагьайдаз, зина 
авурла, лашуналди ийизвай ягъун- 
рин лазим тир кьадардин са пай 
авуна ва вад лагьайдаз са шейни аву- 
нач. И дан гьакъиндай вуна вуч 
лугьуда?"

А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, жаваб гана: 
"Сад лагьайдаз авур кьиникьин жаза 
ам тир хьи, ада зина ийидай рехъ 
къалурна. Кьвед лагьайди эвленмиш 
хьанвай инсан тир, гьавиляй адаз 
къван гана, ам кьена. Пуд лагьайди 
гьеле эвленмиш тахьанвайди тир, 
гьавиляй  адаз лаш уналди ж аза 
авуна. Кьуд лагьайди лук1 тир, гьави
ляй адаз гьаддин са паюналди жаза 
авуна. Амма вад лагьайди вичин 
амалрин патахъай жаваб тагузвай 
дилиди тир, гьавиляй адаз са шейни 
авунач".

Ругуд лагьай суал: "Са инсанди 
куп1уна авайла эрч1и патаз салам 
гайила, ам папахъ галаз чара хьана. 
Амма ада чапла патаз салам гайила, 
ада кап1 са кьилелай хъувуна к1анз- 
авай. Ам цавуз килигайла, ам агъзур 
диргьем  эвез хъувуниз мажбур 
хьана. Им гьик1 жедай кар я, жаваб 
це чаз?

А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, жаваб гана: 
"Ада эрч1и патаз салам гайила, адаз 
вичин папан гелсуз квахьай виликан 
гъуьл акуна ва ам хтуникди, адан ва 
папан арада авай некягь ч1ур хьана 
(абур чара хьана). Ада чапла патаз 
салам гайила, адаз вичин къуьнел 
кап1 ч1урзавай са шей (нежес) акуна, 
гьавиляй ам са кьилелай кап1 хъуву
низ мажбур тир. Цавуз килигайла, 
адаз ц1ийи варз акуна. Адахъ галаз 
алакъалу яз, икьрарда авайвал, ада 
къачур бурж вахкудай вахт алукьна- 
вай".

Ирид лагьай суал: "Са касди 
вичин папав чанта вугана ва адаз 
лагьана: "Идан къеневайди ишлем- 
иша, амма адан сив ачухмир, акъах 
мийир, кумир ва къенез килигмир. 
Эгер вуна гьич са шарт1 хьайит1ани 
кьиле тухун тавурт1а, зун вахъ галаз 
чара хьайи мисал я".

А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, жаваб гана: 
"А чантада я шекер ава, я тушт1а 
кьел. Гьавиляй ам циз авудун лазим 
я, та адан къене авайди адахъ галаз 
какахьдалди".

Алимрин вири суалриз жава- 
бар гайидалай кьулухъ, имам аш- 
Ш афи'иди, Аллагьдин регьимдик 
хьурай вич, лагьана:

- Я  инанмишбурун гьаким, 
къуй Аллагьди ви уьмуьр яргъи аву- 
рай ва дуьз рекье жез ваз куьмек гур- 
ай! Заз и алимрив са суал вугуз 
к1анзава. Эгер абуру жаваб гайит1а, 
Аллагьдиз шукур хьуй, жаваб гуз 
тахьайт1а, абурун зарардикай зун 
хуьдайвал, за вавай куьмек т1алаб- 
зава".

- Вири гьа ваз к1анивал жеда, -

лагьана халифди.
А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 

регьимдик хьурай вич, алимрихъ 
элкъвена лагьана:

- Вич кьейидалай кьулухъ, 
виликамаз са касди 600 диргьем тун- 
ай. Анжах адан вахаз а пуларикай 
ирс яз амукьайди 1 диргьем я. Ак1 
вучиз хьанва?

Алимар геждалди сад-садаз 
килигзавай, абурун пелериз гьекь 
акъатиз баш ламиш навай, анжах 
абурукай садазни жаваб чизвачир. 
Абур яргъалди киснаваз акурди, 
халиф Гьарун ар-Рашида аш-Шаф- 
и'идиз, Аллагьдин регьимдик хьурай 
вич, жаваб малумарун т1алабна.

А ш -Ш афи'иди, А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, жаваб хъла- 
гьна:

- А инсан кьейидалай кьулухъ, 
адахъ кьве руш, диде, паб, ц1икьвед 
стха ва са вах амай. Шариатдал асаслу 
яз, кьве рушал эменнидин пудан кьве 
пай - 400 диргьем гьалтна. Дидедал 
ругудан са пай - 100 диргьем гьалтна. 
Папаз муьжуьдан са пай - 75 диргьем 
амукьна. Щикьвед стхадиз 24 диргь- 
ем хьана, амма вахаз - 1 диргьем.

Гьарун ар-Рашида хъуьрена ва 
аш-Шафи'идиз, Аллагьдин регьим- 
дик хьурай вич, лагьана:

- Къуй Аллагьди вун хьтин 
инсанар артухаррай.

Адалай кьулухъ халифди има- 
мдиз кьве агъзур диргьем гун эми- 
рна. Аш-Шафи'иди, Аллагьдин регь
имдик хьурай вич, лагьайт1а, а пулар 
халифдин к1вале авай къуллугъчий- 
риз ва гьак1ни кесибриз, игьтияж 
авайбуруз пайна.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АДМ ИНИСТРАЦИИ С/П " с. НОВОЕ-КАРАКЮ РЕ"

№ 1 от 30 декабря 2021г.

РЕШЕНИЕ
1- СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"Об утверждении бюджета с/п “с. Новое- Каракюре” на 2022 год"
РЕШЕНИЕ

Заслушав и обсудив информацию главы администрации сельского поселения Парванаева А.М. "Об 
утверждении бюджета на 2022 г., Собрание депутатов администрации сельского поселения

Постановляет
Утвердить бюджет администрации сельского поселения "с. Новое-Каракюре" на сумму 3556 т. рублей 00 

копеек.
А.М. ПАРВАНАЕВ, преседатель Собрания депутатов администрации с/п “с. Новое К аракю ре”
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СМЕТА
доходов и расходов администрации "с. Новое-Каракюре” на 2022 г.

Наименование статей
Код Глава Раздел Подраздел Целевая

статья
Вид

доходов
I квартал II квартал III

квартал
IV

квартал
Итого

Доходы
1 Земельный налог 68,8 68,8 68,8 68,8 275
2 Налог на имущество 

физических лиц
12,7 12,7 12,8 12,8 51

3 Налог на доходы с физических 
лиц

22,5 24,5 24,5 24,5 98

4 Резерв.фонд 3 3 3 3 12
5 Объем дотации поселению 756,25 756,25 756,25 756,25 3025

6 ВУС 23,75 23,75 23,75 23,75 95
Всего доходов: 889 889 889 889 3556

Р асх о д ы
О рган  м естного 
сам оуправления

'001 '0 1 0 4 '8 830020000

1 Заработная плата 121 211
'8 0

'8 0 ' 80 '8 0 '3 2 0

2 П рочие вы платы 122
3 Н ачисления 129 213 24 24 24 24 96

4 Э лектроэнергия 244 223 25 25 25 25
'1 0 0

5 У слуги  связи 244 221 2 2 2 2 8
6 Т ранспортны е услуги 244 222 3 3

7 У слуги  по  содерж анию  
им ущ ества

244 225
'1 0 0

'1 0 0 '5 0 '5 0
300

8 П рочие услуги 244 226 17 2 6 18 43

9 У вел . стоим ости 
мат.запас.

244 '3 4 0 5 5 5 '1 0 25

10 П рочие расходы 244 290 5 5 10

261 243 192 209 905

Бухгалтерия '001 '0113 '8 830020000 121 211 94 94 94 96 378

1 Заработная плата

3 Н ачисления 129 213 28 28 28 28 112
Итого: 122 122 122 124

490
Гл. аппарат '001 '0 1 0 2 '8 830020000

1 Заработная плата 121 211 95 95 95 195 '4 8 0

2 Н ачисления 129 213 28 28 28 58 142

Итого: 123 123 123 253 622
ЖКХ '001 '0505 '9 99000500 111 211 '1 7 0 '1 7 0 '1 7 0 '1 7 0 '6 8 0

1 З а р а б о т н а я  п л а т а 119 213 51 51 51 51 204

2 н а ч и с л е н и е

И того: 221 221 221 221 884

Р езерв .ф он д '001 '0111 '9 990020680 '8 7 0 '2 9 0 25 25 25 25

И того: 25 25 25 25
100

СД К '0 5 6 '0801 '9 900080010 '5 4 0 115 115 115 115

И того: 115 115 115 115
460

ВУ С '001 '0203 '9 980051180

1 З а р а б о т н а я  п л а т а 121 211 19 19 19 18 75

2 н а ч и с л е н и я 129 213 5 5 5 5
'2 0

И того: 24 24 24 23 95

В сего  р асх о до в : 891 873 822 970 3556

А.М. ПАРВАНАЕВ, руководитель Г.З. ЗЕРБАЛИЕВА, главный бухгалтер
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К сведению!

ft

Федеральная служба 
государственной статистики

Территориальный орган Фед
еральной службы государственной 
статистики по Республике Дагестан 
доводит до Вашего сведения, что в 
связи с внесением изменений в Фед
еральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 500 " Об официальном статистич
еском учете и системе государствен
ной статистики в Российской Федер
ации" с 2021 года первичные статис
тические данные по формам федер
ального статистического наблюден
ия предоставляются в форме элект
ронного документа, подписанного 
электронной подписью.

Эта обязанность введена для 
всех юридических лиц и граждан, 
осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальных 
предпринимателей) с 30 декабря 2020 
года, а для субъектов малого предпр
инимательства - с 1 января 2022 года.

Возможно отправка от респон-

дентов первичных статистических 
данных в электронном виде посред
ством  В еб-сбора  h ttp s://w eb sb - 
or.gks.ru (в режиме On-Line) или чер
ез спецоператоров связи.

Респонденты, не представив
шие в установленном порядке перв
ичные статистические данные по 
вышеуказанными способами, подле
жат привлечению к административ
ной ответственности по статье 13.19 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше
ниях.

По заполнению форм статист
ической отчетности контактные 
телефоны специалистов размещены 
на сайте h ttp s://dagsta t.gks.ru / в 
рубрике "Контакты", а по техничес
ким вопросам можно обратиться в 
службу технической поддерж ки 
электронного сбора Дагестанстата 
по телефону +7 (8722) 67-50-14.
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