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1928-йисалай акъатзава

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНДА 1941-1945-ЙИСАРИН 
ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕДА ГЪАЛИБВАЛ КЪАЧУРДАЛАЙ 
ИНИХЪ 75 ЙИС ТАМАМ ХЬУНИЗ ТАЛУКЬ СЕРЕНЖЕМРИЗ 
ГЬАЗУРВАЛ АКУНИН ВА АБУР КЬИЛЕ ТУХУНИН РЕКЬЯЙ 
«АХЦЕГЬ РАЙОН» МР-ди 2019-ЙИСАН 26-ДЕКАБРДИЗ КЬА-
БУЛНАВАЙ 258-НУМРАДИН

Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ
14-январдиз райадминистра-

циядин залда райондин активдин 
алукьнавай 2020-йисан сифте сове-
щание хьана. Сифте гаф рахуналди 
ва йикъан месэлаяр раиж авуналди, 
ам Ахцегь муниципалитетдин кьил 
Осман Абдулкеримова  ачухна ва 
кьиле тухвана.

Совещание райадминистра-
циядин аппаратда кадрийрин де-
гишвилер малумарунилай эгечIна. 
ИкI, райадминистрациядин кьилин 
заместителвилин везифаяр яргъал 
йисара гьакъисагъвилелди тама-
марунай муниципалитетдин Гьуь-
рметдин грамота гуналди Шуаев 
Алмас Исмаилович, яшар 70 йис 
тамам хьуниз килигна, райондин 
кьилин меслятчивиле тайинарна 
ва райондин кьилин заместител-
вилин жавабдар къуллугъ вичи 
райадминистрациядин крар идара 
ийизвайди тир Агъасиев Вадим 
Абдулхаликьовичал ихтибарна.

Райадминистрациядин крар 
идара ийизвайди тир цIийи къул-
лугъчи яз Ахцегь погранчастуна 
финуправленидин начальникви-
лин къуллугъдилай отставкадиз 
экъечIнавай Исламов Имамудин 
Исламович къалурна. Моллалиев 
Сердер Феталиевич МБУ «УСЕЗ»-
дин (эцигунрин сад тир заказчик-
дин управление) начальниквиле 
эцигна. Райондин регьберди цIийи 
къуллугъчийриз чандин сагъвал ва 
тапшурмишнавай кIвалахра район 
вилик тухунин рекье агалкьунар 
хьун мурад тирди къейдна.Чпин 
нубатда, цIийи къуллугъчийри чпиз 
авунвай ихтибардиз вафалу жериди 
малумарна. 

Кьвед лагьай месэладай му-
ниципалитетдин экономикадин 
отделдин начальник Мегьамед 
Касимова къейд авурвал, алатай 
йисуз налогрин пландин тапшу-
ругъар гьам эменнидай ва гьам 
чилин налогдай 100 процентдин 
тамамарна.  Алай вахтунда СП-рин 
вири администрацийриз цIийи йи-
сан налогрин планар ганва. Чилер 
ва капитальный эцигунар (ОКС) 
актуализироватунай, гьакI  закон-
суздаказ кIвалахзавайбур дуьздал 
акьулдунин гьакъиндай планар 
гьелелиг тайинарнавач. 

Райондин образованидин 
Управленидин начальникдин за-
меститель Сейфуллагь Назарова 
образованидин идарайрин руко-
водителриз гьар йисан аттестация 
вахтунда ва ерилудаказ кьиле тухун 
патал герек тир вири документар 
20-январдалди гьазурна вахгун 
таъкимарна. 

Райадминистрациядин кьилин 
заместитель Мегьамед-Рауф Гъани-
ева 2020-йисуз районда республи-
кадин «Комфортная городская сре-
да» программадай кьиле тухудай 
кIвалахрикай (цIи Хуьруьгрин ва 
Калукрин хуьрер аваданламишун 
фикирдиз къачунва) суьгьбетна.

1941-1945-йисарин Ватандин 
ЧIехи дяведа Гъалибвал къачур-
далай инихъ 75 йис тамам хьуниз 
талукь серенжемриз гьазурвал 
акунин мураддалди къарар акъ-
удзава: 

1941-1945-йисарин Ватандин 
ЧIехи дяведа Гъалибвал къачур-
далай инихъ 75 йис тамам хьуниз 
талукь суварин серенжемриз гьа-
зур хьунин ва абур кьиле тухунин 
план тестикьарин.

1941-1945-йисарин Ватандин 
ЧIехи дяведа Гъалибвал къачур-
далай инихъ 75 йис тамам хьуниз 
талукь суварин серенжемриз гьа-
зур хьунин ва абур кьиле тухунин 
тешкиллувилин комитетдин со-

став тестикьарин.
Хуьрерин кьилери, муници-

пальный райондин идарайрин 
ва тешкилатрин руководителри 
Гъалибвилин Йикъаз талукь су-
варин серенжемриз гьазур хьунин 
ва абур кьиле тухунин планар 
тестикьарин.

И къарар райондин «ЦIийи 
дуьнья» газетда чап ийин ва 
«Ахцегь район» МР-дин офици-
альный сайтда тван. 

И къарар тамамарунал гуьзчи-
вал тухун «Ахцегь район» МР-дин 
кьилин заместитель А.И.Шуаевал 
тапшурмишин.

«Ахцегь район» МР-дин кьил                                                   
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

М.НАРИМАНОВ

Алатай йисан 30-декаб-
рдиз муниципалитет-
дин администрацияда 

«Ахцегь район» МР-дин 6-со-
зывдин депутатрин Собранидин 
нубатдинди тушир 47-заседание 
кьиле фена. Ам райондин депу-
татрин Собранидин председатель 
Абдул-Керим Палчаева ачухна 
ва кьиле тухвана. 2020-йис ва 
2021-22-йисарин пландин девир 
патал «Ахцегь район» МР-дин 
бюджет кьабулуниз талукь асул 
месэладай райадминистрация-
дин финансрин управленидин 
бюджетный отделдин начальник 
Ибрагьим Ибрагьимова доклад 
авуна. Ада депутатрин фикирдиз 
2020-йис ва 2021-2022-йисарин 
пландин девирда къалурнавай 
бюджетдин проект гъана.

ИкI, докладчиди къейд авур-
вал, 2020-йис патал райондин 
бюджетдин доходрин прогноз 
2019-йисуз район яшайишдин ва 
экономикадин рекьяй вилик фи-
нин гуьзлемишзавай нетижайрин 
бинедаллаз туькIуьрнава. Рай-
ондин бюджетдин доходрин кьа-
дар гьисабзавайла, 2020-йисан 
1-январдилай кардик акатзавай 
налогрин ва сборрин гьакъин-
дай Россиядин Федерациядин 
законодательстводик кухтунвай 
ва чебни 2019-йисуз кьабулнавай 
дегишвилер ва алаваяр фикирда 
кьазвай. 2020-йис патал район-
дин бюджетдин асул тереф – 
им госполитикадин, Россиядин 
Федерациядин Президентдин 
ва Дагъустан Республикадин 
Кьилин Чарара теклифнавай   
приоритетар кьилиз акъудун 

я. Абур агьалийрин уьмуьрдин 
дережа ва ери хкажунихъ, эко-
номика дурумлудаказ вилик фин 
таъминарунихъ, гележегда мадни 
вилик фин патал шартIар яратми-
шунихъ рекье тунва.

Муниципалитетдин бюджетда 
хилерай бюджетдин харжийрин 
пай артухарун фикирдиз къа-
чунва. Зегьметдин гьакъи гунин 
харжияр Россиядин Федераци-
ядин Гьукуматдин, Россиядин 
Минтруддин тапшуругъар ва 
Россиядин Федерациядин Прези-
дентдин майдин Указар фикирда 
кьуна кьабулнава. Идалайни 
гъейри, МРОТ хкаж хьун ва 
культурадин, муниципальный 
идарайрин алава образованидин 
къуллугъчийрин зегьметдин юкь-
ван гьакъи 9 процентдин хкажун 
ва 2020-йисан 1-октябрдилай 
гуьзлемишзавай инфляциядин 
дережа 3,0 процентдин хкаж 
хьунихъ галаз кьадайвал, маса 
категорийрин къуллугъчийрин 
зегьметдин гьакъини хкажун 
фикирда кьунва. 

2020-йис патал райондин 
бюджет арадал гъизвайла агъа-
дихъ галай месэлаяр кьилинбур 
яз гьисабнава: государстводи 
промышленностдин ва агро-
промышленный комплексдин 
тереф хуьн; бюджетдин хилен 
къуллугъчийрин доходар хкажун; 
етим аялар ва диде-бубайрин къа-
юмвал авачиз амукьнавай аялар 
финансрин рекьяй хуьн; хуьруьн 
чкада кIвалахзавай ва яшамиш 
жезвай пешекарриз финансрал-
ди куьмек гун ва икI мад. Гьа 
икI, муниципальный райондин 
бюджетдин доходрин умуми 
кьадарди 543129,2 агъзур ма-
нат тешкилда. Адакай 420083,2 
агъзур манат республикадин 
бюджетдай къачудай бюджетрин 
аралух трансфертрин кьадар я.

2020-йис ва 2021-2022-йиса-
рин пландин девир патал «Ах-
цегь район» МР-дин бюджет 
рейсадвилелди кьабулна. Гьа 
иналди райондин депутатрин 
Собранидин нубатдинди тушир 
47-заседаниди вичин кIвалах 
куьтягьна.

Даглесхоздин делилралди, 
2020-йисуз «Тамар хуьн» тIвар 
алай региональный проект уь-
муьрдиз кечирмишун патал Дагъ-
устандиз 41,6 миллион манат 
чара авун фикирдиз къачунва. 
Республикадиз федеральный 
бюджетдин субвенцияр «Эколо-
гия» тIвар алай милли проектдин 
сергьятра аваз рекье твада. ИкI, 

514 гектардин майданар кьунвай 
тамар кIвачел ахкьулдуниз 13,3 
миллион манат, 5,5 килограмм 
тумар гьазуруниз 3,5 миллион 
манат, тамун майишатдин техника 
ва тадаракар маса къачуниз 5,1 
миллион манат, тамар цIаяр кьун-
рикай хуьдай техника ва тадара-
кар маса къачуниз 19,7 миллион 
манат харждайвал я.

Зайнаб ГЬАМЗАЕВА

Алатай йисан 30-декаб-
рдиз Ахцегь РДК-дин 
тамашачийрин залда 

алукьзавай цIийи йисаз талукь 
яз чIехи концерт кьиле фена. 
Ам Эмирсултан ва Мадрид Бе-
гееври «ЦIийи йис» манидалди 

ачухна. ЦIийи йисан межлис 
УКСМПиТ-дин начальникдин 
заместитель Сулейман Сулейма-
нова кьиле тухвана. Тебрикдин 
гаф рахун патал ада сегьнедиз 
«Ахцегь район» МР-дин кьил 
О.М.Абдулкеримоваз теклифна. 
Ада къейдна:

– Гьуьрметлу районэгьлияр! 
Къе чун ина алукьзавай цIийи 
йис шад гьалара къаршиламишун 
патал кIватI хьанва. Гьар йисан 
эхирда адан нетижаяр кьадай 
адет ава. Лугьун хьи, акъатзавай 
йис чи районэгьлияр патал гзаф 
берекатлуди тир. Чи гьар са къвез-
вай йис алатай йисалай берекатлу 
жезва. И кар къазанмишуник куь 
алахъунрин еке пайни ква. Заз 

квез вирибуруз рикIин сидкьидай 
сагърай лугьуз кIанзава. Къуй чи 
район мадни винеда хьурай. Квез 
алукьзавай цIийи йис рикIин сид-
кьидай мубаракрай. Чи жегьилриз 
вилик фидай къуватар, рекьер ар-
тух хьурай! Куь чанар сагъ, рикIер 
шад, чи районда шадвилер мадни 
артух хьурай!

Инал О.М.Абдулкеримов 
гьакI шаз районда кьиле тухвай 
кIвалахрикайни тайиндиз рахана. 
Ада вичиз важиблу проектар уь-
муьрда кьиле тухуз куьмек авур-
буруз, район вилик фин патал пу-
лар ахъайнавайбуруз ва амай вири 
зегьметчийриз рикIин сидкьидай 
чухсагъул лагьана. Къведай йисан 
планрикай куьрелди суьгьбетна ва 
абур вахтунда кьилиз акъуддайдак 
еке умуд кутуна.

Гуьгъуьнай ада райондин 
бязи идарайрин къуллугъчийриз 
Гьуьрметдин грамотаярни гана. 
Абурун арада аялрин яратми-
шунин КIвалин муаллим Энвер 

13-январь тарихда Россия-
дин печатдин югъ яз гьатнава. 
Им неинки са печатдин хилен 
къуллугъчийрин, гьакI газетрин 
гзаф кьадар дустарин, мухбиррин, 
СМИ-рин ветеранрин суварни я. 
Печатдин изданийри чи общество-
да важиблу везифаяр тамамарзава. 
Абур чун агудзавай, чи яшайишдин 
дережа хкажуниз датIана виликди 
рум гузвай, халкьдин культура ва 
адетар хуьниз къуллугъзавай зурба 
чешмеяр я.

Чи районда «ЦIийи дуьнья» 
газет чапдай акъатиз 90 йисалай 
гзаф я, АТВ-дин кIвалахдин ерини 
къвердавай хкаж жезва. Массовый 
информациядин чкадин идарайрин 
къуллугъчийри чпин вилик квай 
везифаяр дериндай аннамишзава. 
Чна вири журналистриз, печатдин 
ветеранриз абурун пешекарвилин 
сувар рикIин сидкьидай мубарак-
зава. Къуй куь чанар сагъ, къеле-
мар хци ва яратмишунин къуватар 
артух хьурай!

«Ахцегь район» МР-дин кьил                                                
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

Райсобранидин председатель
А-К.Н.ПАЛЧАЕВ

КЪАРАР

ШАДВИЛЕР ЯРГЪАЛДИ
ДАВАМ ХЬАНА

РАЙОНДИН СОБРАНИДИН
НУБАТДИНДИ ТУШИР

47-ЗАСЕДАНИЕ

42 МИЛЛИОН МАНАТ ХАРЖДА

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДИН 
АППАРАТДА КАДРИЙРИН 

ДЕГИШВИЛЕР

МУБАРАКРАЙ!

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА
СОВЕЩАНИЕ
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Жители Дагестана мо-
гут высказать свои 
предложения по ос-

воению средств федерального 
гранта, выделенного Правитель-
ством Российской Федерации за 
эффективную работу руковод-
ства республики.

Согласно Распоряжению Пра-
вительства РФ от 30 ноября 2019 
года №2875-р, за достижение 
значений показателей для оцен-
ки эффективности деятельности 
высших должностных лиц и 
органов исполнительной власти 
субъекта Дагестану выделен 
грант в сумме 1267950,1 тыс. руб.

По инициативе Главы Ре-
спублики Дагестан Владимира 
Васильева решение о том, куда 
будут направлены средства, будет 
принято исходя из перечня при-
оритетных направлений, сформи-
рованного по итогам обществен-
ного обсуждения. 

Формирование перечня при-
оритетных направлений по освое-
нию средств федерального гранта 
осуществляется в три этапа. 

На первом этапе, который 
продлится до 22 января, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, профессиональных 
союзов, бизнес-сообщества и все 
заинтересованные лица могут 
представить свои предложения 
с обоснованием их целесообраз-
ности любым удобным способом:

- отправить на электронную 
почту minec@e-dag.ru или post@
minec-rd.ru(с указанием ФИО и 
краткого описания предложения 
(в теме письма необходимо ука-
зать «Предложения по расходо-
ванию гранта»)

-оставить отклик на офици-
альных страницах Минэконом-
развития РД в социальных сетях 
(Instagram, Facebook).

По завершении первого этапа 
будет проведен анализ поступив-
ших предложений и сформирован 
перечень популярных предло-
жений (не менее 5 по каждому 
направлению) по отраслевым на-
правлениям, который будет пред-
ставлен для онлайн-голосования. 
Второй этап продлится до 11 
февраля 2020 года.

При формировании перечня 
популярных предложений будет 
учитываться социально- экономи-
ческий эффект от их реализации, 
требования законодательства 
о разграничении полномочий 
между публично-правовыми об-
разованиями, а также использо-
вание возможностей имеющихся 
инструментов и ресурсов.

На третьем этапе перечень 
приоритетных предложений  (не 
менее 3х предложений по каж-
дому направлению) по итогам 
онлайн-голосования будет на-
правлен руководству республики 
для принятия решения.

Зурба педагог, алим, публи-
цист, писатель  Агьмедов  На-
зир  Агъабегович 1910-йисуз 
Ахцегьрин хуьре дидедиз хьана. 
1959-йисуз Н.Агьмедо ва “Лез-
гийрин махар” тIвар алаз чIе хи 
ктаб чапдиз гьазурна. Лезгийри 
ам исятдани чIехи гьевесдалди 
кIел за ва…”. На зир Агьмедова 
кьве сеферда (1947 ва 1957-йисар) 
Даггизда Етим Эминан “Хкя-
гъай эсеррин” кIва тIа лар   чапдай 
акъуд на. Чебни, асул гьи    сабдай, 
ада вичи халкьдин сиверай кIватI 
хъувур эсеррикай ибарат яз.

Назир Агьмедова тарихда 
сифте яз Етим Эминан илимдал 
бинеламишнавай тамам биогра-
фия кхьена. Сифте яз адан эсерриз 
гьахьтин къиметни гана. Назир 
Агьмедова Кьуьчхуьр Саидан 
ирс кIватI хъувунин кардикни 
чIехи пай кутуна. 1948-йисуз 
Н.Агьмедован редакциядик кваз 
вич лап жегьилзамаз рагьметдиз 
фейи Алибег Фата гьован «Хкягъ-
ай эсеррин» кIва тIал ни акъатна.

Назир Агьмедов ХХ асирдин 
Гомер СтIал Сулейманахъ галаз-
ни мукьувай таниш тир. Сулей-
ман вични мукьвал-мукьвал Ма-
хачкъалада Назир Агьмедовахъ 
илифдай. И кардин нетижа яз, 
Н.Агьмедова кхьенвай  “Шаламра 
аваз фейи уьмуьр” кьил ганвай 
рикIел хкунарни арадал атана . На-
зир Агъабеговичан литературадин 
ирсиникай рахадайла, адан маса 

ктабрин — “Фаргьад буба рахаз-
ва” (1964), “Вагьанда къванер” 
(1971), “Хкягъай произведенияр” 
(1977), драмадин эсеррин — 
“Цуькверин сувар”(1961), “Сиф-
те къван” (1966) — тIварарни 
кьун кутугнава. Дра мадин эсерар 
Лезгийрин госмуздрамтеатрди 
сегьнеламишна. 

Гаф кватай чкадал лугьун, 
Назир Агьмедова чи милли жур-
налистикадин диб кутурбурун 
сифте жергеда вичин лайихлу 
чка кьунва. Гьеле 30-йисара ада 
“Дагъустандин кесибар” газетдин 
литработниквиле кIвалахна. Им 
ада Дербентда педтехникум куь-

тягьна хтанвай вахт тир.
1934-1935-йисара Даггосиз-

датдин редакторвиле, 1937-йисуз 
ВКП(б)-дин ЦК-дин патав гвай 
редакторринни таржумачийрин 
курсара кIелна хтайдалай кьулухъ 
мад Даггизда учебно-педагогиче-
ский отделдин заведующийвиле, 
1943-йисуз лезги чIалал “Соци-
ализмдин пайдах” (гила “Лезги 
газет”) акъудиз башламишайла, 
1949-йисалди гьа и газетдин жа-
вабдар секретарвиле кIвалах на. 
1949-йисалай адан, гекъигайла, 
секин уьмуьр башламиш хьана. 
Назир Агъабегович Агьмедов Да-
гъустандин школайрин илимдин-
ни ах тармишунардай институтдин 
къуллугъчивиле тайинарна. Халис 
яратмишунрин ва алимвилин 
кIва лах гила къуватда гьатиз баш-
ламишна. Институтда кIвала хиз, 
Назир Агъабеговича 1965-йисуз 
Бакуда педагогикадин илимрин 
кандидатвилин диссертацияни 
хвена.
Илимдин и идарада кIвалахай 
саки 20 йисан вахтунда Назир 
Агъа беговичан гъиликай мето-
дикадин цIудралди пособияр, 
учебникар, ктабар хкатна. И 
дуьньядал ам 60 йисуз яшамиш 
хьана. 40 йисуз ада вичин уьмуьр 
ва алахъунар акьалтзавай не силар 
тербияламишуниз, халкь савадлу 
ва агьваллу авуниз бахшна. Адан 
кар ва ирс эбеди яз амукьдайди я.

Гьемдуллагь БАБАЕВ,
РД-дин культурадин лай-
ихлу работник, зегьметдин 
ветеран

Шейх Ярагъ Мегьамед вири-
буруз тIарикъатдин  зурба мур-
шид, шаир, машгьур аяндар яз 
чидай. Адаз вичин патав атанвай  
касдин рикIе авай хиялрикайни 
сирерикай гьасятда хабар жедай. 
Даим Аллагьдин рагьимдик кваз 
хьурай вич! Гьа и кар вирибуруз 
аламатни тир. РикIевай сир чир 
хьун Аллагьди адаз ганвай дере-
жа тирди вирибуру гьиссзавай. 
Са сеферда Гимры хуьряй шейх 
Ярагъ Мегьамед эфендидин патав 
Вини Ярагъиз меслят къачуз кьве 
кас фидайвал хьана. Абурукай сад 
Къазимугьаммад тир. Чкадив ага-
кьайла галай юлдашдиз ада: «Жув 
алад жуван къайгъу ая, зун ахпа 
текдиз адан кьилив фида», - лагьа-
на. Адан далуда капач туна шейх-
дин патав ракъурна. Шейхдин 
кIвализ атайла ам бамиш сесинал 
салам гана, ракIарал акъваз хьана. 
Шейхди адаз ацукьдай чка къа-
лурна. Къайи гьал гадарна хьиз, 
«Ухьт!.» - лагьана ам хиялрик кваз 
ацукьна. И арада шейх пенжердин 
мукьув фена: «Къазимугьаммад!.. 
Я, Къазимугьаммад!» – лагьана 
эвер гана. – Вун къецел вучиз 
акъвазнава?!..  Ша, буюр, къенез 
ша! Вун анихъ  акъвазна кIанзавай 
хьтин  кас туш хьи?..

Къазимугьаммада ракIарай  
вичин кьил къалурна, «Я гьуь-
рметлу шейх, ваз зун, заз вун 
садрани акуна таниш хьанвай 
ксар туш эхир, ваз зи тIвар гьикI 
чир хьана?!» - лагьана.  Шейхди 
адаз «Аллагь-Тааладин суракь-
диз атанвай ксар чир жедачни 
бес?» - жаваб гана. Мугьмандин 
гъил кьуна адаз вичин патав гвай  
стулдал ацукьун теклифна. 

- Аллагь рази хьурай валай, 
гьуьрметлу шейх! - лагьана мугь-
манди адан гъилиз темен гана, ви-
чин пелел эцигна, гьейранвилелди 
устаддиз килигиз  амукьна.

Ахпа ам агаж хьана хажалатди  
кьунвай факъир хьиз аквазавай 

мугьмандихъ элкъвена: «Вун, 
закай  бейкеф жемир, ви дерди-
низ завай дарман  жедач! ГьикI 
лагьайтIа, вун ви бубадихъ галаз 
хъел хьана вад йис я. Хъфена 
жуван бубадивай, аман-минет 
авуна кIевелай багъишламишун 
тIалаба! Аллагьни валай рази 
хъижеда!» - лагьана. Мугьмандин 
чина авай рангар гагь лацу цал 
хьиз, гагь хъипи жез, беден зурзаз, 
вилер накъварив ацIана. «Бубади 
ваз изин гайила кьулухъ зи патав 
хъша. Ви дердиниз дарман  завай  
ахпа жеда. Гъавурда гьатнани?! 
Атайвал секиндиз хъвач! Вун 
иблисдин члада гьатна гзаф вахт 
я. Желедай ахкъатун патал вахт-
вахтунда капI ая, капI!. Аллагь 
чIехи я! Худадикай, купIуникай  
ваз куьмек жеда!» - лагьана устад-
ди кIевелай тапшуругъ гана. 

Адалай кьулухъ Къазиму-
гьаммадни шейх Ярагъ Мегьамед 
рикIин сидкьидай  гуьруьшмиш 
хьана. Шейхди адав вугай суал-
риз устадвилелди жавабар гана. 
Маншааллагь, вун халис дин, 
имандал рикI алай еке дережадин 
муаллим я. За вун яваш-яваш чир-
вал  артухариз дережадиз хкажда. 
Аллагьдин   куьмекдалди зи ме-
дресада  муталимриз  тарсар гудай  
муаллимвилени за вун тайинарда! 
И кардал вун рази тирдини  заз 
чида!, - лагьана Ярагъ Мегьамеда. 

- Аллагь валай рази хьурай, 
гьуьрметлу устад! Вун мадни 
чIехи дережайриз хкаж хьана ви 
рикIе авай мурадрихъни Аллагьди 
агакьаррай! Амин! – лагьана мугь-
манди. Ахпа кьведани санал  дуьа 

авуна, сада сад кьужахламишна. 
Ч I Е Х И  Д Е Р Е Ж А Д И Н  

ТIАРИКЪАТДИН РЕХЪ
Са тIимил вахтар идалай вилик 

Бухарада авай шейх Исмаил-
эфенди аль-Куьрдемервиди шейх 
Ярагъ эфендидиз чар ракъурна-
вай. Ана кхьенвай: «Я зи стха 
Мегьамед эфенди, эгер ваз завай 
чирвилер къачуз кIанзаватIа, ваз 
гьа чирвилер ви медреседа авай 
Хасмугьаммад устаддивай жагъ-
ида. Эгер вун адахъ инанмиш 
яз икьрар хьайитIа, ваз сирлу 
чирвилер жагъида ва Аллагьдин 
патай ахьтин дережаяр къведа 
хьи, вилериз такур, япариз ван та-
хьай ва рикIи гьисс тавур хьтин. А 
касдинни зи руьгьдин сих алакъа 
ава. Вунани адахъ галаз руьгьдин 
алакъа хуьх». И чар кIелай вахтун-
да, Ярагъ Мегьамед эфендидин 
рикIиз теселли гана, адан руьгь 
секин хьана, адаз вичин вири 
мурадар кьилиз акъатай кьван 
шад хьана.

Ада Хасмугьаммад эфендидиз 
лагьана: «Заз ви гъилик, Накъшу-
бандия тIвар алай тIарикъатдин 
рекьел элячIиз кIанзава, вун зи 
устаз хьурай». Мегьамед эфенди-
ди вичи кхьизвайвал, им 1822-йис 
тир ва и чIавуз вичин яшни 51 
йисав агакьнавай. Идалай кьулухъ 
Хасмугьаммад эфендиди адаз 
тIарикъатдин чирвилер гана кьве 
йисан къене ам шейхвилин дере-
жадив агакьарна.Адаз тIарикъат 
чирдай, муьруьдар кьабулдай 
изин гана ва Куьре вилаятдин 
халкь вири адан кьилив къвез 
эгечIна.Муьруьдар йикъандавай-
юкъуз артух жез хьана. Малум 
тирвал, гьа вахтунда Куьре пад 
Кази-Кумухдай тир Аслан хандин 
гьукумдик квай. Амни, вичин ну-
батда, Урус пачагьдиз табий тир. 
Мегьамед-эфендидилай  хандиз 
ва урус пачагьдин векил генерал 
Ермоловаз фитнеяр ийидай ин-
санар хьана. И ванер галукьайла, 
абуру тIарикъатдин рекьиз кьецI 
гудай, къадагъа эцигдай къарар 
кьабулна.

(КьатI ама)

ШАДВИЛЕР ЯРГЪАЛДИ
ДАВАМ ХЬАНА

АДАН КАР ВА ИРС ЭБЕДИ ЯЗ АМУКЬДА

ДАГЪВИЙРИН АЗАДВИЛИН ЖЕНГИНИН 
РУЬГЬДИН РЕГЬБЕР

ЧИДАЧТIА – ЧИРА!

КАМАЛДИН ХАЗИНАДАЙ

Асалиев, УО-дин экономикадин 
отделдин начальник Уллубий 
Эфендиев, Хуьруьгрин участок-
дин больницадин кьилин духтур 
Майлудин Рамазанов, райветле-
чебницадин заведиш Жульетта 
Гьажикъулиева, ЦЗН-дин ин-
спекторар тир Бэла Эфендиева 
ва Белла Асланова, КЦСОН-дин 
1-отделенидин заведиш Лейла 
Аливердиева, «Соколенок» тIвар 
алай аялрин бахчадин тербиячи 
Назлухан Дагъларова, Къуру-
каларин, КьакIарин, Цуругърин 
СОШ-рин сифтегьан классрин 
муаллимар тир Севли Эскенде-
рова, Женета Велиева ва Мадина 
Абдулгъафарова, УКСМПиТ-дин 
начальникдин заместитель Сулей-
ман Сулейманов авай.

Райондин художественный 
самодеятелностдин коллективди 
тамашачийрин гуьгьуьлар чпин 
манийралдини кьуьлералди, кон-

курсралдини викторинайралди 
шадарна. Мярекатдин тамада 
Сулейман Сулейманова малума-
риз, сегьнедиз РДК-дин гьевескар 
артистар тир Зульфия Велие-
ва, Таира Муспагьова, Рубаба 
Къурбанова, Исмаил Ризаханов, 
Эмирсултан ва Мадрид Бегеевар, 
гьакIни чи республикадин мер-
кездай атанвай «Шадвал» тIвар 
алай ансамбль, гуржийрин кьуьл 
гваз Ахцегьрин искусствойрин 
школадин тербиячийрин десте 
ва масабур экъечIна. Гуьгъуьнай 
Идрис Шамхалован тIварунихъ 
галай халкьдин театрдин ва куль-
турадин управленидин къуллугъ-
чийри «Сада садан хатур хамир», 
«Выход невесты за водой» тIварар 
алай сегьнеяр къалурна. Мяре-
катдин вахтунда кьиле тухвай 
конкурсрин ва викторинайрин 
вири иштиракчийриз пишкешар-
ни гана. Сувариз талукь мярекат 
гурлуди ва яргъалди рикIел ала-
мукьдайди хьана.

* Чинал ва я кIвачел мубарак 
(рожистое воспаление) акьалтна-
вайла, хирез зеленка яда ва хирен 
къерехрив йод гуьцIда.

* Мекьи хьана, кефсуз хьан-
вайла, хуьрекдин са тIурунавай 
пурнийрин пешерал са стакан-
давай ргазвай яд илична, вад 
декьикьада зайиф цIал эцигда. 
Ахпа ам куьзна, къурна, чайдин са 
тIурунавай вирт хкуьрда ва адал 
гатанвай са силих сергни ¼ ли-

мондин миже алава хъувуна, вири 
сад-садак какадарда. И къаришма 
ксудалди вилик ишлемишда. 
Экуьнахъ кефсуз хьанвайвилин 
вири лишанар квахьда.

* Чугъундур гзаф азаррин 
дарман я. Ада давление авайла, 
ивидин гемоглобин тIимил тирла, 
туьтвер, япар тIазвайла, нерай 
нефес къачуз тежедайла хъсан 
куьмек гуда. Чугъундур гьикьван 
гзаф ишлемишайтIа, гьакьван 
хийирлу я, ада гьатта ракдин аза-
рарни сагъаруниз куьмек гузва.

• Ажалдиз мажал жедач.
• Азият такурдаз регьятвилин 

къадир чир жедач.
• Ам батинди ягъайди хьиз ава.
• Ам вирт гъидай чIиж туш.
• Ам гафунивай тухуз жедайди 

туш.
• Ам руьхъ акур лам хьиз ава.
• Ам фу хъуьтуьлариз чидайбу-

рукай я.
• Ам чиликай, цавукай хкатайди 

хьиз ава.

• Арачи арайрай авахьда.
• Ахмакь ахмакьдал дуьшуьш 

жеда.
• Бахтлубуру бахтсузбур саймиш-

дач.
• Бахтуни чин гузвач.
• Бубадин кIваликай рушаз кIвал 

жедач.
• Бурж итимдин гъуьл я.
• ВацIу датIана гьуьлуьхъди ялда.
• Вилик вегьей кIвач кьулухъ 

хъийимир.

НАЗИР АГЬМЕДОВАН – 110 ЙИС
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Къагьриман ИБРАГЬИМОВ

“…Чна, лезги театрдин бине 
эцигай Идрис Шамхалован мукь-
ва-кьилийри, кве   вай адаз тимтал 
(памятник) эцигунин указ акъудун 
тlалаб за ва… Чаз ам эцигунин 
чкайрикай сад Дер бент шегьерда 
кардик квай лезги драмтеатрдин 
гьаят  хкя гъун хъсан аквазва. Чна  
гьакIни театр авай, я тахьайтIа 
адан па тав гвай куь чейрикай са-
даз адан тIвар гунни адалатлувал 
яз гьисабзава…”  Идрис  Шам-
халован  20 хтулдинни птулдин 

къулар алай ихьтин манадин арза 
абуру Да гъус тан Республикадин 
Кьил В.А. Ва  силье ваз ва РД-дин 
культурадин ми нистр З.А. Бутае-
вадиз  ракъурнавай.

9-декабрдиз лезги театрдин 
да раматда и арза веревирдзавай 
соб ранида, чи баркаллу театрдин 
коллективдилай гъейри, лезги 
интелли генциядин векилри, и 
цIара рин автордини иштиракна. 
Арзадин  манадихъ галаз кIватI 
хьанвайбур те атрдин директор 
Динара Эминовади та нишарна, 
Идрис Шамхалов эбеди  яз рикlел 
хуьн патал им хъсан теклиф тирди 
къейдна. Агъа дихъ чна анал рахай 
ксарин фикирар раижзава.

Мирзебег  Мирзебегов, РД-
дин халкьдин артист: “…Идрис 
Шамхалов чlехи кас я. А четин 
йисара ада лезги театр ара-
дал гъана. Чна адан зегьметдиз 
чlе хи къимет гузва. Ам зурба 
гьуьр метар авуниз лайихлу ис-
кусстводин устад я. Адан чlехи 
портрет чи театрдин фой еда 
виридалайни хъсан чкадал ала. 
Шам  халоваз  бюст, я тахьайтlа 
тимтал эцигун чи фикирда фад-
лай ава. Амма — такьатар… Чаз 
театрдин фойеда Идрис Шамха-
лован, РФ-дин ва РД-дин халкьдин 

артистрин бюстрин аллея  туь-
кIуьрдай фикирни ава…”

Писатель Фейруз Бадалова 
И.Шам  халован яратмишунрин 
рекьикай суьгьбетна, театрдин ак-
терриз куьмекдай И.Шамхалован 
фонд ачухун ва адан тIварцIихъ 
премия тешкилун теклифна.

Шаир  Сажидин  Саидгьаса-
нов: “Идрис Шамхалова Ахцегьа 
са гъве чlи дестедихъ галаз лезги  
теа трдин бине кутуна. Къе чун 
ингье ихь тин театрдин ие сияр 
я. Адаз чи халкьдин патай афе-
рин! Зи рикlел алама, чи хуьруьз 
лезги театр къведайла, “Ахце гьар 
къвезва” лугьудайди тир… Идрис 
Шамхалован тlвар ва ирс хуьн 
патал алакьдай вири кlва лахар 
авун чи буржи я…”

Шаир ва алим  Азиз  Мир-
зебегов: “…Идрис Шамхалова 
1905-йисуз Сураханада  лезги 
театрдин кружок тешкилна. А 
йисуз “Да гъустандин цуьквер” 
тlвар алаз абуру чпин сад лагьай 
тамаша къалурзава. 1906-йи суз 
“Буржали” тамаша Ахцегьа 
лезгийриз чпин ватанда акур сад 
лагьай лезги тамаша хьана. Ахпа 
1908-йисуз “Куьгьне Туьркия” та-
ма ша къалурна. Ада пьесани вичи 
кхьизвай, тамашадин режиссер-

ни вич тир, актеррин ролрани вич 
къугъвазвай… Гьайифдалди лугьуз  
кlан зава хьи, Идрис Шамхалован 
тек са эсер — “Периханум” ама. 
“Буржали” пьесадин кьисметни 
гьикl ятlа чизвач. Адан пьесаяр 
акъуддай касни хьанач…”

Гуьгъуьнлай собранидал ра-
хай те атрдин кьилин режиссер 
Казбек Ду маева, художник Демир 
Исакьо ва, шаир Абидин Ками-
лова, РД-дин халкьдин артистар 
тир Фаризат Зейналовади, Зарифа 
Къухмазовади, РД-дин лайихлу 
артист Руслан Пирвердиева и 
цlарарин авторди ва масабуру я 
бюст, я тимтал эцигунин, гьак l ни 
са куьчедиз Идрис Шамхалован 
тIвар гунин тереф рейсадвилелди 
хвена.

РикIел хкин:  вичин уьмуьрда 
И.Шамхалова вад пьеса кхье-
на: “Буржали”, “Периханум”, 
“Кавказдин дя ве”, “Куругъли”, 
“Дагъустандин цуьквер”. Чавай 
къе, шаксуз, а кар къейд ийиз 
жеда хьи, вичин сифте пьесадал-
ди милли театрдин бине эци гай 
Идрис Шамхалован тIвар куь-
чедиз гунизни, тимтал эцигунизни 
лайихлу я.

Ичерин битмиш хьанвай-
вал гьикI тайинарда? Эгер 
квез куь вилик ичин гьихьтин 
сорт (гатун, зулун ва я хъуьтIуьн) 
кватIа чизвачтIа, адан дадунин 
(цуру, ширин, хъуьтуьл ва я мягь-
кем) гьакъиндай делилар малум 
туштIа, икI ийида. Ич чукIулдал 
пайна адан цилер ахтармишда. 
Абур махъван ва я чIулавни-
махъван рангунинбур хьун лазим 
я. Им емиш битмиш хьанвайвилин 
лишан я.

Ичер гьикI кIватIда? Сад 
лагьайди, ич битмиш хьанвайди 
хьун лазим я. Ам тарцелай тумни 
галаз атIана кIанда. Тум ичикай 
хкуд тавун важиблу я. Къведай 
йисан емишрин тIураризни зиян 
тагана кIанда. Ичер чIурукIа 
кIватI хъийизвай вахтунда абу-
руз зиян хьун мумкин я. Ичерин 
гатун сортар абур битмиш жедай 
вахтундилай фад кIватI хъувуртIа 
хъсан я. Абур са тIимил вахтунда 
хьайитIани чилел хьана кIанда. И 
дуьшуьшда ичерин дадни хъсан 
жезва. Амма гатун ичер хуьнин 
гереквал авач, вучиз лагьайтIа 
са кьве гьафтедилай абурукай са 
затIни амукьдач. 

Ичерин зулун сортарихъ га-
лаз регьят я – тарцелай атIутI ва 
неъ. Амма къецел сентябрдин 
эхир ятIа, ичин цилер битмиш 
хьанватIа ва адан къен пад кьадар-
суз кIевиди ятIа, ичер са тIимил 
вахтунда тарцел тур. Ихьтин 
ичер хуьз регьят я, ятIани вири 
тIуьртIани хъсан я. Идаз акси яз, 
хъуьтIуьн сортар садлагьана тIуьн 
тавуртIа хъсан я. Битмиш хьанвай 
ичер са кьадар вахтунда чилел 
туна кIанда. Абуру инал шекер 
кIватIзава, атирлу ни къачузва, 
абурун мягькемвални кутугайди 
жезва, яни нез хуш я. Чир хьун 
лазим я хьи, ичерин хъуьтIуьн 

сортар виридалайни гзаф вахтун-
да амукьзава. Дуьздаказ хуьзвай 
вахтунда абур гатун вахтунал-
дини амукьзава. Гзафбурухъ га-
тун ичер ширин я, зулунбур ва 
хъуьтIуьнбур цуру я лугьудай 
бинесуз фикир ава. Им дуьз туш. 
Гатун сортар ширин я лугьуз те-
стикьарзавай статистикани авач. 
Зулун ва хъуьтIуьн сортариз абу-
рун кьетIенвилер ачух хьун патал 
вахт гана кIанда. 

Ичер гьикI хуьда? Емишар, 
гьа жергедай яз абур твазвай 
ящикарни къурубур хьун лазим 
я. И кар патал гзаф дуьшуьшра 
самарикай ва я чарчикай менфят 
къачузва. Ичер ящикдин кIане 
санал вегьин тавуна са терихда 
эцигна кIанда. Емишар хуьзвай 
подвалра дуьзгуьн вентиляция 
хьун важиблу я. Анра артухан 
ламувал хьана виже къведач. 
Температура кьудалай ругуд гра-
дусдал кьван хуьн лазим я. Ибур 
ичер хуьдай лап вижевай шартIар 
я. Абурал амал авуртIа, ичерин 
хъуьтIуьн сортар майдал къве-
далди амукьда. Амма емишрал 
хирер ва я кукварин гелер хьана 
виже къведач. 

Промышленностдин къайдада 
ичер са тIимил маса жуьреда хуьз-
ва. Ина къвердавай гзаф газдин 
средади къайдаламишзавай гьам-
барханаяр ишлемишзава. Анра 
ичер йисан вири вахтунда хуь-
дай мумкинвал ава. Сентябрдиз 
кIватI хъувунвай ичер регьятдаказ 
июндал кьван хуьз жеда. Газдин 
средада кислород саки авач. Ам 
азотди акъудзава ва ичер «ахвариз 
физва». Ичер хуьнин ихьтин жуь-
реди абурун дадуниз таъсирзавач.

Куквар гьихьтин ичера пай-
да жезва? Зиянкар гьашаратриз ва 
азарриз акси дарманар мукьвал-
мукьвал ягъун багъ патал гзаф 

багьаз акъвазда. Идалайни гъейри, 
дарманрин менфятлувилихъни 
вахтунин сергьят ава. Къейдин, 
емишар кIватI хъийидалди са варз 
амаз тарариз дарманар ягъун акъ-
вазарна кIанда. ГьикI лагьайтIа, 
РФ-дин территорияда ихтияр ган-
вай багъманчивал патал химиядин 
гьи дармандин хьайитIани таъсир 
са вацран вахтунда хкатда. Ингье 
гьавиляй емишра куквар хьуни 
квез тарар дарманралди гьял та-
вунвайвиликай ва я вацралай гзаф 
вахт алатнавайвиликай хабар гуда. 

Рекьин къерехрив гвай ичер 
нез жедани? Ихьтин ичер тIуьн 
тавуртIа хъсан я. Им виридаз ма-
лум кар я. Алимри кьиле тухван-
вай ахтармишунри къалурайвал, 
шегьерра битмиш хьанвай ичера 
авай залан металлрин кьадар 
ихтияр гузвай кьадардилай алат-
завач. Абурай чIуру са затIни 
жагъурнач, яни са кьуркьушумни 
абура авач. Эгер тар дуьздаказ 
обрезка авуртIа, емишра кIватI 
жезвай залан металларни тIимил 
жеда, вучиз лагьайтIа и кардиз 
таъсир ийизвайди пешер я. 

Ич квелди хийирлу я? Ичера 
С витамин гзаф ава – гьар виш 
граммда суткадин кьадардин саки 
20-25 %, емишрик ракь лагьайтIа 
анжах 10 % ква. Им акI лагьай чIал 
я хьи, ичер ракь бес тежезвайла 
тIуьна кIанзавай суьрсет туш. 
Идалайни гъейри, малум я хьи, на-
бататрин суьрсетдикай гьасилза-
вай ракьукай авай менфят тIимил 
я. Ичера, иллаки абурун хамуна 
чIунар ава. Абур инсан патал гзаф 

важиблу я, вучиз лагьайтIа абу-
рулай ратарин къайдалу кIвалах 
аслу я. Гьа са вахтунда недай 
чIунари бедендикай артухан глю-
коза ва холестерин хкудзава. 

Йикъа гьикьван ичер нез 
жеда? Виридуьньядин здравоох-
раненидин тешкилатди гьар юкъуз 
картуфар ва крахмал квай емишар 
квачиз 400 грамм емишар ва салан 
майваяр тIуьн меслятзава. Им акI 
лагьай чIал я хьи, инсандивай 
400 грамм ичер нез жеда. Амма 
и дуьшуьшда маса салан майваяр 
ва емишар тIуьн тавуртIа хъсан 
я. Идалайни гъейри, ичерик квай 
углеводрин еке кьадарди руфуна 
ял гьатунал, ивида глюкозадин де-
режа хкаж хьунал ва иштягь артух 
хьунал гъун мумкин я. Къейдин, 
гьа и себебдик эхиримжи вахтара 
духтурри ичер фу недалди тIуьн 
меслятзавач. И карди мадни еке 
иштягь арадал гъун мумкин я.

Гьихьтин ич тIуьн хийирлу 
я? Имни инсандилай вичелай 
аслу я. Сагълам инсан патал, 
гьелбетда, ицIи ич хийирлу я. Ич 
термический рекьяй гьял авурла, 
С витамин хейлин кьадарра хкат-
зава. И витамин ичера гзаф кьа-
дарралди ава. Маса патахъай, ицIи 
ич виридаз недай ихтияр авач. 
Месела, хуьрекдин кIвалинни ра-
тарин азарри тади гузвай инсанри 
ицIи ичер тIуьн лазим туш. Эгер 
инсандихъ гастрит ва я хуквадин 
азар аватIа, амма и азарри чеб 
садрани къалурзавачтIа, ихьтин 
ичер тIуьн къадагъа туш. Амма 
азар хци хьанвай вахтунда ицIи ич 
чранвайдал эвезун герек я.

ИДРИС ШАМХАЛОВАН ТIВАР ЭБЕДИ ИЙИН

ИЧЕРИКАЙ ЧАЗ ВУЧ ЧИДА?

ПУД АГЪЗУРДАН ГЗАФ

МОБИЛЬНЫЙ
ПОДСТАНЦИЯР

ЭЦИГДА

М.НАРИМАНОВ

Ичер чна гьар юкъуз ишлемишзавай суьрсетдик акатзава. 
Сифте килигайла абурукай чаз вири делилар чидай хьиз жеда. 
Къарпуз хьиз, чаз ичер хкягъунай чирвилер герек авач ва я 
уьлкведин вири регионра чIехи жезвай, чпихъни тIимил маш-
гьурвал авай некъийралди ва я къарникъузралди хьиз, ичер 
тIуьникди зегьерламиш жедач. Амма гзафбуруз сагъламвилиз 
зиян тагана ичер гьикI дуьздаказ кIватIун, хуьн ва тIуьн лазим 
ятIа чизвач. Ичерин гьакъиндай чак къалабулух кутазвай суал-
риз Мичуринский багъдин заведиш Владимир Индолова, «Не-
дай шейэрин ва биотехнологиядин ФИЦ» ФГБУН-дин диетолог 
Екатерина Бурляевади ва МГУПП-дин техилдин, фу чрадай ва 
кондитервилин технологийрин кафедрадин доцент Алеся Андре-
евади жавабар гузва.

М.НАРИМАНОВ

Алатай йисуз Дагъустан-
да гьар жуьре рекьерай 
13 агъзурдалай гзаф 

къуллугърал алай ксар жавабдар-
вилиз чIугунва. Имни, 2018-йисав 
гекъигайла, 3000 дан гзаф я. Идан 
гьакъиндай республикадин про-
курор Алексей Ежова малумар-
на. «Алатай йисуз прокурорри 
70 агъзурдалай гзаф законар 
чIурунар винел акъулдна. Чна 
кхьенвай актариз килигунин не-
тижайрай федеральный законо-
дательстводихъ галаз кьадайвал, 
4000 дав агакьна правовой актар 
кхьенва ва 13 агъзурдалай гзаф 
къуллугърал алай ксар гьар жуь-
рейра жавабдарвилиз чIугунва», 
– лагьана Ежова. 

Адан гафаралди, алатай йи-
суз прокурорар къаришмиш 
хьайидалай кьулухъ зегьметдин 
гьакъидин 80 миллион манатдин 
кьадарда, гьакIни государстводин 
муниципальный контрактрай 
саки миллиард манатдин кьадарда 
карчийрин вилик арадал атанвай 
бурж алуднава. Идалайни гъейри, 
хабар гана прокурорди, бюджет-
див налогринбур тушир доходрин 
350 миллион манат агакьун таъ-
минарнава, юридический ксариз 
ва кьилдин карчийриз талукь яз 
государстводин муниципальный 
гуьзчивилин органрин саки 2000 
ахтармишун гьисаба кьунвач. 

«Бюджетдин такьатар, гьа 
жергедай яз медицинадиз, образо-
ванидиз, яшайишдин ва рекьерин 
эцигунриз, кудайданни энерге-
тикадин комплексдин хилериз 
ва ЖКХ-диз чара авунвай такьа-
тар, чуьнуьхунин дуьшуьшриз 
хци ва принциплу къимет гана. 
Прокуроррин ахтармишунрин 
материалрай саки 400 уголовный 
дело къарагъарнава», – хабар гана 
республикадин прокурорди. Ада 
алава хъувурвал, гъилевай йисуз 
кьиле тухузвай къизгъин ва са 
мураддихъ рекье тунвай кIвалах 
давамарда. Региондин уьмуьрдин 
асул хилер гележегдани декрими-
нализация авуниз, экстремизмдиз 
ва терроризмдиз, коррупциядиз 
аксивал авуниз, яшайишдин ва 
экономикадин хилера, гьа жер-
гедай яз здравоохраненидин, об-
разованидин, зегьметдин гьакъи 
гунин хилера законодательство 
тамамарунин месэлайриз, хизан 
ва яш тамам тахьанвайбур, на-
будар ва карчийрин ихтиярар хуь-
низ, гьамиша хьиз, кьетIен фикир 
гуда. 2019-йисан январдиз ТАСС-
ди хабар гайивал, Дагъустанда 
2018-йисан нетижайрай гьар 
жуьре рекьерай жавабдарвилиз 
10 агъзурдалай гзаф къуллугърал 
алай ксар чIугунай.

Дагъустан Республикада 
сифте яз мобильный 
электростанция пайда 

жеда. Ам агьалияр электроэнер-
гиядал таъминарунин рекьяй 
нукьсанар энгелвал авачиз ара-
дай акъудун патал тайинарнава. 
Дагъустандин сетевой компа-
ниядин руководитель Владимир 
Сыщикова къейд авурвал, чахъ 
республикада трансформаторрин 
209 подстанция ава. Гила чахъ 16 
мегавольт-ампердин мобильный 
станция жеда. Эгер шегьерда са 
район токдикай хкудайтIа, чавай 
и станция гъана район токдал ма-
садалай аслу тушиз таъминариз 
жеда. Им чахъ виликдай хьайи 
кар туш. Сыщикован гафаралди, 
Дагъустан и кар кьилиз акъудиз 
жедай РФ-дин тIимил субъектри-
кай сад я. Ада алава хъувурвал, 
дагъларин уьлкведа вичихъ 63 
мегавольт-ампердин еке къуват-
лувал авай гужлу трансформатор 
сифте яз эцигда.
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ЖЕНГЕРАНИ, ЗЕГЬМЕТДАНИ…

ВИКIЕГЬ  КЪАРИ

ДИШЕГЬЛИДИ ИЧКИ ХЪУН МАДНИ ХАТАЛУ Я

ВАРЗ-БАЛУГЪ

«Шерифали бубадин насигьатар» ктабдай

ХЬАЙИ КАР

Севинжи  МУРТУЗАЛИЕВА

Къазалийрин ГЬАСАН

ПОЭЗИЯДИН ДАФТАРДАЙ

УМУД ВАК КВА,
РАСУЛАЛЛАГЬ!

ЧIЕХИ БУБАНИ ЧIЕХИ ДИДЕ

ДАГЪДА САВРУХ

ЖУЬМЯ МУБАРАК

ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН 75 ЙИСАЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

М.НАРИМАНОВ

Акунани дакIан душ-
мандин винел ЧIехи 
Гъалибвал къазанми-

шунин кардик итимрихъ галаз 
санал дишегьлийрини чпин лай-
ихлу пай кутуна. Гьа ихьтинбу-
рукай яз Ахцегьай тир Хадижат 
Юсуфовна Султанова къалуриз 
жеда. Гьайиф хьи, дяведин йисара 
зенитно-артиллерийский пол-
куна къуллугъай адан женгинин 
рекьикай чахъ тамам делилар 
авач. Дяведин цIаярай хурудал 
женгинин шабагьар алаз экъечIай 
ада армиядай демобилизоват 
хьайидалай кьулухъ вичин уьмуьр 
республикадин гамар храдай 
хилез бахшна. Хадижат Султано-

вади Москвада гамар храдайбурун 
курсара кIелунилай башламишна. 
Къастунин кIевивилин ва дурумлу 
зегьметдин нетижада ада Дагъу-
стандин гъилин кIвалахдин хали-
чаяр вири дуьньядиз машгьурна.

Х.Султановади Дербентдин га-
мар храдай фабрика тешкилай йи-
салай вичин уьмуьрдин эхиримжи 
йикъаралди кьилин инженердин 
къуллугъдин везифаяр тамамар-
на. Адан руководстводик кваз 
хранвай халичаяр вири дуьнья 
тирвал выставкайра эцигзавай ва 
къецепатан уьлквейриз рекье тваз-
вай. Республикадин прикладной 
искусство вилик тухунин карда 
къазанмишнавай виниз тир агал-
кьунрай ва гьакъисагъ зегьметдай 
адаз «ДАССР-дин прикладной 

искусствойрин лайихлу деятель» 
лагьай Гьуьрметдин тIвар ва «Знак 
Почета» орден ганай.

1977-йисуз дяведин ва зегьмет-
дин ветеран Х.Султанова залан 
азардикди рагьметдиз фена. Алай 
вахтунда адан суьрет алай халича 
райондин край чирдай музейда 
хуьзва. Кьенятнавай хаммалдал 
ва кIвалахдикай азад вахтунда 
хранвай и халича Дербентдин 
фабрикадин гамар храдайбуру чи 
музейдив пишкеш яз вахкана. Гьа 
икI абуру Хадижат Юсуфовнадин 
къамат халичада эбеди авуна. Гьам 
женгера, гьамни зегьметда Ватан-
диз вафалудаказ къуллугъай адан 
уьмуьр жегьилриз ватанперес-
вилин тербия гунин карда хъсан 
чешне я.

Пайгъамбар, вун чи – дамах,
КIевевайла вун даях я,
А дуьньяда вун чаз – панагь,
Умуд вак ква, Расулаллагь.

Ви нур чи умуд, рагъ я,
Вилин экв, чи чирагъ я.
Кьисмет хьунал женнет багъ,
Умуд вак ква, Расулаллагь.

Гегьенш хьуй чаз сиратIал
муьгъ,

Ви каламдиз я чун муьтIуьгъ,

Ви нурдикай це чаз ишигъ,
Къиямат къуз, Расулаллагь.

Вун Аллагьдиз пара кIани,
Ви уьмметар я чун вири,
Куьмек авач валай гъейри,
Умуд вак ква, Расулаллагь.

Чан алайла вун хьуй шифа,
Рекьир чIавуз гумир жафа,
Чи ибадат тефий бада,
Умуд вак ква, Расулаллагь.

Аллагьди чаз ракъурнавай
Эхиримжи нур я Расул,
Весиятар на чаз тунвай,
Кьилиз тухуз чун я гьазур.

Нурламишна на кьве дуьнья,
Чилер, цавар, ятар, накьвар,
Чилин кIаник сур хьайла дар
Умуд вак ква, Расулаллагь.

А дуьньяда кьилел къведай
Сирер на чаз чирна, Расул.
Кьилиз тухуз жедатIа яраб,
Умуд вак ква, Расулаллагь.

Хабарсуз ажал атана,
Шагьадат лугьуз тахьана,
Азраилди чан къачурла,
Умуд вак ква, Расулаллагь.

Чан чи чIехи буба Эди
Чан чи ширин Шекер баде.
Хуш сифетар ама рикIе,
Женнетдин нур авай чпе.

АлтIуш жедай чун куь кьилел,
Силихъ галай цIийи кIвалел.
Ширин чIалар алаз мецел
Баде къведай вилик, къецел.

Карагда зи вилерикай,
Квехъ галаз фей бахтавар къар
Квез Аллагьди гуй женнетар,
Чи регьметлу буба хвейи.

Чна къени квел дамахзава,
Эди бубани Шекер диде.
Чун акваз хвеш жедай рикIе,
Лугьудай чаз «чан зи неве».

Вахтар, девирар алатна,
ЦIийи несилар акьалтна.
Куьн чахъай лап фад галатна,
Гьайиф, а вахтар алатна.

Куьн фад-фад рикIел акъалтда,
Куь сурарал къвез хъфида.
ПIирел хьиз, сурал элкъведа,
Анай заз куьн акваз кIанда.

АкунайтIа квез лугьудай,
Зи Самирни гьана авайди.
Ам куь патав твах лугьудай,
Вич гъариб тахьун паталди.

Куь несилар Аллагьди хуьй.
Сад-садакай яргъа хьанвай.
Квез Аллагьди женнетар гуй,
Уьмуьрлух чакай чара

хьанвай.

Ана авай куь авладар,
КIватIна вири саце хтур.
Вахтсуз атанвай жегьилар,
А дуьньядин гъавурда тур.

Чан чи чIехи бубани диде,
Динж хьуй гьана куьн эбеди.
Квез регьмет гуз чун и кьиле,
Квез дуьа из ава кIвале.

Къукърумарна цав рахана,
Цавун рикIяй цIай акъатна.
Са геренда чIурна гьава,
Чилин чинив хар агатна.

 Къирмиш хьана элдин бегьер,
 Хана тарар алай цуьквер.
 Хураваз физ рекъер, муькъвер
 КIамарай къвез гурлу селлер.

 ВацIани яд жеда рагъул,
 Цихъ галаз къван къведа лап

бул.

 Инанмиш жеч инсан такур,
 Пехъи жеда вацI такабур.

 Са гъвечIи герен алатна,
 Цавун чинал рагъ хтана.
 ЦIир-цIир ийиз ван ацалтна,
 Тарарай нуькIвер хъуьрена.

 Къажгъандавай таза аш хьиз,
 Чил акъвазна пар алахьиз.
 Михьи цава хважамжамни
 Гьар жуьредин зар алахьиз.

Азиз жуьмя хьуй мубарак,
Гьич гунагьар тахьурай чак.
Кьилиз тухуз рехъ михьи, пак
Аллагьди чаз гурай къуват.

Беден михьи, гуьгьуьл ачух,
Иман мягькем хьурай артух!
Гуьзетиз, кваз къалабулух
Мубаракиз жуьмядин югъ.

Масадбурукай рахамир,
Вахт манасуз серф ийимир.
Руьгьни, рикIни михьи ийир

Жуьмя рикIелай ракъурмир.

Пайгъамбардиз гъиз салават,
КапIни ийиз йикъа ферз вад.
Чан сагъ хьуй лугьуз ийиз дад,
Жуьмя мубарак хьурай шад.

Чун Аллагьдин регьимдик 
хьуй,

Дуьнья ислягь, саламат  хьуй.
КIвале гьуьрмет, берекат хьуй
Жуьмядин югъ мубарак хьуй.

Керам ИБРАГЬИМОВ,
педагогвилин зегьметдин 
ветеран, Хуьруьгрин хуьр

Хуьруьгрин хуьруьн 
дагълара виликдай 
ирид сув авай. Гьар 

сува кIвалерни аваз анра къарияр 
ва чубанар яшамиш жезвай. «Бир-
ни» тIвар алай сувал викIегь, рикI 
зегьем, зирек, буйдиз кьакьан, 
къуватлу Гуьлуьм баде лугьудай 
са къари къведай. Вирида тамай 
шалада аваз кIарасар гъиз куз-
вай, амма ада гъвар къуьнел алаз 
хкана, кукIварна кудай. Сувал та-
мухъан атай вахтунда ада са фуан 
патал кьве ккIал нисини эцигна, 
адав вугана, ам клара капачар туна 
«Ви пай гьа им я»-лагьана рекье 
хутадай.

Са сеферда  и дирибаш къари 
мад тамуз фида. Гьамиша вич 
фидай чкадив агакьайла, адаз ви-
челай са тIимил винихъай кьецIи 
ийиз-ийиз, са сев физ аквада. На-
жах гъиле авай къари килигайтIа, 
севре чилел ацукьна цIугъ ийизва. 
Къари  къарагъна хъфиз башлами-
шайла, севни къарагъна лап кIевиз 

цIугъиз, эрчIи патан кIвачин 
кIаниз мез гуз, вилерилай накъвар 
физ акур, адан рикIяй рагьимлу 
хиял фида. «Яраб адаз закай 
куьмек кIанзаватIа?» - фикирна 
ада. Къариди севрен амалдарвал 
ахтармишун патал винидихъ са 
10-15 кам къачуна. Адан цIугъ 
секин хьана. Ам агъухъ фейила, 
гьайвандин сес  гужлу жез хьа-
на. «Валлагь, адаз закай куьмек 
кIанзавай гьал я» - лагьана къари 
севрен куьмекиз фена. Севрен па-
тав агакьдалди са 10 метр амаз ада 
мад кIвач хкажна адан кIаниз мез 
гуз, «аман заз куьмек ая» лугьудай 
тегьерда, вилик кIвачерив векьер 
чухваз, вичин вилик гадариз акур-
ла, фагъумлу къариди «Валлагь, 
адаз зун вичин кIвачиз килигна 
кIанзава» – лагьана виликди фена. 

Севрен кIвачин кIане 5 санти-
метр кьван алай са цаз аваз акур 
ада хурук квай санжахдалди ам 
ахкъудна, кьве тупIал а чка чуькь-
вена са тIимил гъурани авадарна. 
«Гила къарагъ хъвач, чан гьайван» 
- лагьайла, сев къарагъна хъфиз 
башламишна. Къарини вичин 
нажах къахчуна хъфиз кIвачин 

хьана. И чIавуз сев чилел ацукьиз-
къарагъиз, къаридиз «Вун гьиниз 
хъфизвайди я, ша захъ галаз» 
- лугьудай тегьерда мурмурариз 
эгечIна. «ГьикI хьана, кьей хва, 
хъсанвилиз писвал авуна, зун 
кьуьзуь къари, нез кIанзавани?» 
- лагьана къариди. Севре кьил 
виликди авуна ам вичихъ галаз 
атун патал алахъунар ийиз акурла, 
акьуллу къариди «Адаз заз вирт 
авай чка къалуриз кIанзаватIа» 
–  лагьана адахъ галаз фена.

Сев са кьакьан тарцин кIаник 
акъвазна, къари килигун патал 
кьил винизна гъугъ авурла, адаз 
ана чIижерин муг аваз акуна. 
Севни са патахъ хъфена. Гуьлуьм 
бадени сувал хтана, пакадин 
юкъуз куьмекар галаз фена вирт 
хкана. Сувал алайбурузни гьардаз 
са истикан мулах квай вирт гана. 
Гьа  виртIедикай зани дад акурди 
я. Севре Гуьлуьм бадедиз вирт 
авай чка къалурайвал, гьа вахтара 
чи тамай са шумуд касдиз вагьши 
чIижерин мукар жагъайди я. Им 
чи сува гьакъикъатда хьайи агь-
валат я. Севре вичиз инсанди авур 
хъсанвилиз  хъсанвал хъувуна. 
Нетижа: хъсанвилиз хъсанвал ая 
– писвал ваъ!

Инсанрин тIварар кьадач, 
амма им гьакъикъатда-
ни хьайи кар я. Итимди 

кIвал-югъ, паб-аял такваз, датIана 
пиянискавализ, паб лап икрагь 
хьанвай.

– Я итим, вуна гьикьван хъва-
да? Им гьи гьал я вал атанвайди? 
Чи язух авачтIа, жуван чандин 
хьайитIани язух ша, акъвазара 
тIун вуна а зегьримар? – лугьуда 
папа мад итим жибинда пул ама-
чиз, парталарни руквад кьуна, 
кефлидаказ хтана акурла.

– Садра жува хъухъ, вуна вун 

гьикI тухудатIа зун ахпа килигда, 
– жаваб гуда итимди.

Хъиле гьатда паб. Гъана стол-
дал эцигна кIвалевай шуьше эрекь 
хъвада адани и юкъуз итимдихъ 
галаз. Жеда пиян. «Гъваш якIун 
закуска», – лугьуз гьарайда итим-
диз.

– Авач, я кьейиди, гьа за не-
звай шурни фу неъ жувани, – лу-
гьуда тажуб хьанвай итимди.

– АвачтIа, заз чида авай чка. 
Исятда нехирдай кал хкведа. 
ТукIвада, яда чна адан ятурдикай 
шишер, – лугьуз акъвазда ам гъи-

ле чукIул кьуна.
Пиян папан гьал акур итимдин 

кьил кьилел хтана, са гужуналди 
тухтатмишна хьиз, ам къаткур-
да. Пакад йикъан экуьнахъ кьил 
тIазвай гьайбатдай папавай, адет 
тирвал, вахт-вахтунда къарагъна, 
кал ацана ам нехирдизни ягъиз 
жедач. Са затIни рикIел аламач 
лугьуз, я хивени хкьадач ада сен-
физ вичин «сев къугъун».

Дидени буба кьведни пиян 
хьана, шехьзавай аялар акур гьа 
йикъалай кьулухъ мад итимдини 
ичкидин стIал сивик хкIун хъу-Iун хъу-ун хъу-
вунач.

ТIебиатдихъ и кьил, а кьил 
авачир кьван аламатар ава. Це 
яшамиш жезвай балугърин агъ-
зурралди жинсер малум я. Алай 
вахтунда океанда яшамиш жез-
вай кIараб квай балугърикай 
виридалайни заланди варз-балугъ 
я. Бязи уьлквейра и балугъдиз 
рагъ-балугъ ва я кьил-балугъ лу-
гьузва. Варз-балугъ вири океанра, 
Курильский островрин патарив 
гвай ятара ва Япон гьуьле жеда. 
Алимрин ахтармишунрал асаслу 
яз, саки 80 процент вахтунда и 

балугъар океандин 200 метрдин 
кьван деринра жезва, муькуь вах-
тунда абур 10 метрдин кьван де-
ринвал авай чкайриз хкаж жезва. 
Варз-балугъдин акунар адетдин 
балугъдинбурулай тафаватлу я. И 
балугъдал хъуьруьшарни жедач. 
Адан яргъивал 3 метрдилайни 
гзаф ва кьакьанвални 3 метр 
кьван хьун мумкин я; заланвал 
1600 килограммдив кьван агакьда. 
ТIуьниз абуру гьуьлуьн гъвечIи 
гьайванар, бязи балугъар ишле-
мишзава.

Адет яз, варз-балугърик гьа-
шаратар-куквар гзаф жеда. Куква-

рикай азад хьун патал варз-балугъ 
чистильщик-балугърин патав 
фида ва я гьуьлуьн къушари куь-
мекун патал чпин сирнавунин лув 
ва кIуф цин винел акъудда. Адет 
яз, и балугъар тек-тек яшамиш 
жеда. И жуьредин балугъриз чими 
ядни кIандач, эгер чимивал 12 
градусдал кьван хкаж хьайитIа, 
абур чеб-чпивай къакъатда, гьатта 
кьиникьни мумкин я. Цин алемда 
варз-балугърин душманар гьуь-
луьн асланар, касаткаяр ва акулаяр 
я. Вичик зарарлу зегьер токсин 
квайвиляй инсанди варз-балугъ 
тIуьна виже къведач.


