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РАМАЗАНДИН ВАРЗ 
МУБАРАКРАЙ!

Гьуьрметлу районэгь-
лияр! Квез алукьнавай 
пак Рамазан варз рикlин 

сидкьидай мубаракрай! Рамаза-
нан вацра дуьньядин гьалар дуьз 
хьурай! Квез чандин сагъвал, 
ачух рикIер, суфраяр, хизан-
ра хатур-гьуьрмет, берекатар 
бул хьурай! Куь иман мягькем, 
ниятар-крар сувабдинбур, хуьзвай 
сивер, ийизвай купIар-дуьаяр 
Аллагьди кьабулдайбур хьурай, 
Амин! Рамазан вацран сувабар-
ни артуханвилер себеб хьана, 
Аллагьдин регьим-къудратдалди 
дуьнья садакай масадак акатдай 
хаталу азаррикай михьи, инсанар 
хушбахт, халкьар ислягь ва гьу-
кумдарар мергьяматлу жеридак 
чна умуд кутазва.  
Ахцегь райондин руководство

Депутатрин райсобрание
«ЦIийи дуьнья» газетдин 

редакциядин коллектив 

ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН – 75 ЙИС

Дяве башламишай лап сифте 
йикъара чи инсанрин ва-
танпересвилин руьгь хкаж 

хьана. Уьлкведин ири шегьерра ва 
хуьрера кьиле фейи собранийрал ва 
митинграл агъсакъалри ва жегьилри, 
итимри ва дишегьлийри, коммуни-
стри ва беспартийный патриотри 
са стIал иви кумай кьван гагьда не-Iал иви кумай кьван гагьда не-ал иви кумай кьван гагьда не-
мсерин фашистрин чапхунчийрихъ 
галаз женг чIугвада лагьана кьин 
кьуна. 

Дагъустандани гьа ихьтин аш-
къилу гьалар авай. Къейд ийин: дяве-
дин сифтедин вад юкъуз республика-
да гуьгьуьллубурун кьадар 3,5 агъзур 
касдилай алатна. Санлай къачурла 
Ватандин ЧIехи дяведин фронтра 
чи республикадай 160 агъзур кас-
дилай гзаф аскерри викIегьвилелди 
ва дирибашвилелди женг чIугуна. 
Дагъустандин халкьари гзаф кьадар 
недай-хъвадай суьрсетар, чими ва 
маса шейэр авай эшелонар сад-садан 
гуьгъуьналлаз фронтдиз рекье тваз 
хьана.

Гьеле 1941-йисан 1-августдиз 
ВКП(б)-дин Дагъустандин Обком-
дин къарардалди республикадин 
вири шегьерра ва районра «СССР-
дин оборонадин фонд» тешкилна. 
И фондуниз зегьметчи коллективри, 
кьилдин гражданри пулар ва къимет-
лу шейэр гана. Идалайни гъейри, 
фонд ацIур хъувун патал фялейри 
гьар вацра юкьван мажиб чара ийиз, 
колхозчийри пландилай алава яз 
«оборонадин гектарар» цаз, комсо-
молри ва жегьилри воскресникар 
тешкилиз хьана.

Вири халкьдин ватанпересвилин 
и гьерекатда Дагъустандин Кьибле-
патан районрин агьалийрини еке 
ашкъи-гьевес аваз иштиракна. ИкI, 
вири хуьрерай цIуд агъзурралди ди-Iуд агъзурралди ди-уд агъзурралди ди-
шегьлийри аскерриз хранвай шейэр 
ракъуриз хьана. Чпини асул-гьисаб-
дай яз йифиз и кардал кIвалахдай, 
вучиз лагьайтIа юкъуз абуру никIера 
ва я фермайра зегьмет чIугвазвай. 
Месела, Ахцегь райондин дишегь-
лийри 118 агъзур жуьтуьнилай гзаф 
сун гуьлуьтар ва бегьлеяр храна, 
фронтдиз рекье туна. И карда Ах-
цегьрин гамарин артелдин рабочий 
дишегьлияр тир Саимат Багъирова, 
Баде Амирова, Гьалимат Агъамето-
ва, Биче Калантарова иллаки тафа-
ватлу хьана. 

Идалайни гъейри, вири чкайрай 

революционный суваррихъ – 1-Май-
дихъ, 7-ноябрдихъ галаз алакъалу яз 
аскерриз махсус савкьатарни ракъур-
дай. И сувариз Ахцегьрин хуьруьн 
Молотован тIварунихъ галай кол-Iварунихъ галай кол-варунихъ галай кол-
хоздин зегьметчийри 2,5 тонн ичер 
ва гьакьван картуфар, 2 тонн келемар 
ва туьтуьн кIватIна, фронтдиз рекье 
туна. Ватан хуьзвайбуруз, армиядин 
ва флотдин женгинин къудратлувал 
таъминарун патал дяведин цIийи 
техника гьазурдай пуларни гуьгьуь-
ллудаказ кIватIна. 

Ихьтин пулар «Шамиль», «Дагъ-
устандин колхозчи» тIварар алай 
танкарин колоннаяр туькIуьруниз 
серфна. 1942-йисан 16-декабрдалди 
и мурадар патал Ахцегь райондин 
зегьметчийри 32900 манат пул чара 
авуна. 1942-йисан эхирра ва 1943-йи-
сан сифте кьилера и гьерекат мадни 
гзаф гегьенш хьана. Гила пулар Ва-
лентин Эмирован тIварунихъ галай 
авиаэскадрилья туькIуьрун патал 
кIватIна. Ахцегьай тир капитан, 
авиаполкунин командир Валентин 
Аллагьярович Эмиров 1942-йисан 
10-сентябрдиз душмандин само-
летрихъ галаз чIугур барабарсуз 
женгина телеф хьана. 1943-йисан 
13-декабрдиз СССР-дин Верховный 
Советдин Президиумди акъудай 
Указдалди адаз Советрин Союздин 
Игитвилин тIвар гана.

Ингье Ахцегь райондин агьа-
лийри кьил кутуналди чи вири ре-
спубликада ватанпересвилин цIийи 
гьерекат гегьенш хьана – женгинин 
самолетар туькIуьрун патал пулдин 

такьатар кIватIиз башламишна. Са 
шумуд йикъан вахтунда районда 158 
агъзур манат пул кIватIна. Райондин 
вири агьалийрин патай 1186300 
манат пул атана. Инани и мурад 
патал еке пулар гайи юлдашар хьана. 
Месела, Седредин Гьашумова (Ах-
цегьрин хуьр), Ферзали Мердалиева 
(Хкемрин хуьр) гьар сада гуьгьуь-
ллудаказ 110 агъзур манат пул гана.

Ахцегь райондин Куйбышеван 
тIварунихъ галай колхоздин предсе-Iварунихъ галай колхоздин предсе-варунихъ галай колхоздин предсе-
датель Къази Муртузалиева 1943-йи-
сан январдин юкьвара И.В.Сталинан 
тIварцIихъ ракъурай вичин теле-IварцIихъ ракъурай вичин теле-варцIихъ ракъурай вичин теле-Iихъ ракъурай вичин теле-ихъ ракъурай вичин теле-
граммада хабар гайивал, эхиримжи 
вахтара колхозчийри Советрин 
Союздин Игит Валентин Эмирован 
тIварунихъ галай авиаэскадрилья 
туькIуьрдай фондуниз 39500 манат 
пул чара авуна. Идалайни гъейри, - 
кхьена ада, - за жуван 40500 манат 
пулни гана.

Игитдин тIварунихъ галай ави-Iварунихъ галай ави-варунихъ галай ави-
аэскадрилья туькIуьрун патал женг 
Кьасумхуьруьн райондани гзаф 
гегьенш хьана. Ина зегьметчийри 
куьруь са вахтунда оборонадин фон-
дуниз чпин хсуси пулар чара авуна. 
Кьилди къачуртIа, «Шамилан» 
тIварунихъ галай танкарин колон-Iварунихъ галай танкарин колон-варунихъ галай танкарин колон-
надиз 884887 манат, «Дагъустандин 
пионер» тIвар алай дяведин само-Iвар алай дяведин само-вар алай дяведин само-
лет туькIуьрун патал 56727 манат 
(и пул асул гьисабдай яз пионерри 
ва школьникри гана), В.Эмирован 
тIварунихъ галай эскадрильядин 
фондуниз 2112798 манат пул гана. 

 Дагъустан АССР-дин партийный 
ва советрин руководителри 1943-йи-
сан 1-февралдиз И.В.Сталиназ ракъ-
урай телеграммада хабар гайивал, 
республикада армия ва флот патал 
яракьар акъуддай пулар кIватIун 
агалкьунралди кьиле фена.

Телеграммада кхьизвайвал, дагъ-
устанвияр «Шамилан» тIварунихъ 
галай танкарин колонна туькIуьрун 
патал 25 миллион манат пул 
кIватIуналди сергьятламиш хьана 
акъвазнач. Абур женгинин самоле-
трин авиаэскадрилияр туькIуьрун 
патал пулар кIватIунив эгечIнава. 
Гьелелиг 26 миллионни 640 агъзур 
манат кIватIнава. И кIвалах 14 рай-IватIнава. И кIвалах 14 рай-ватIнава. И кIвалах 14 рай-Iнава. И кIвалах 14 рай-нава. И кIвалах 14 рай-Iвалах 14 рай-валах 14 рай-
онда иллаки агалкьунралди кьиле 
фена. Телеграммада партиядин ва 
райкомрин сад лагьай секретаррин 
тIварар кьунвай. Абурун арада 
Кьиблепатан Дагъустандай 6 район: 
Ахцегь (Садыкьов), Табасаран (Ма-
медов), Кьасумхуьруьн (Багъиров), 
Хив (Азизов), Рутул (Ширинбегов), 
Агъул (Мусаев) райкомар авай. 

Гьа икI, еке разивилелди къейд 
ийиз жеда хьи, Дагъустандин Кьи-
блепатан  районрай фенвай аскерри 
Ватандин ЧIехи дяведин фронтра 
чпин женгинин кьегьалвилерал-
ди, далу патан зегьметчийрини 
кIвалахда къазанмишай агалкьун-Iвалахда къазанмишай агалкьун-валахда къазанмишай агалкьун-
ралди ва фронтдиз ара датIана гайи 
зурба куьмекралди, советрин вири 
инсанри хьиз, фашистрин Германия 
кукIваруник чпин лайихлу пайни 
кутуна.

ГАТФАРИН ВА ЗЕГЬМЕТДИН СУВАР – 1-МАЙ МУБАРАКРАЙ!

Муьштерийрин ихтия-
рар хуьнин ва инсанрин 
сагъ-саламатвал таъми-

нарунин рекьяй гуьзчивал тухудай 
Федеральный къуллугъди ва Дагъ-
устан Республикадин карчивилин-
ни инвестицийрин Агентстводи 

коронавирусдин инфекция чукIунин 
хаталувал амукьзавай шартIара 
абурал амал авун патал карханайрин 
кIвалах тешкилунин барадай текли-
фар гузва. Тамамвилелди абурухъ 
галаз райадминистрациядин сайт-
дилай таниш хьухь.

КОРОНАВИРУСДИН КЪУРХУЛУВИЛИН 
ШАРТIАРА ИДАРАЙРИН 

РУКОВОДИТЕЛРИН ФИКИРДИЗ!

ХАТАЛУ ИНФЕКЦИЯ АКАТАЙ 
ДУЬШУЬШАР АВАЧ

Ахцегь районда коронавирусдин ин-
фекция чукIунин вилик пад кьунихъ 
ракъурнавай серенжемар кьиле тухун 

давам жезва. Чиниз и азар гъуниз ва ам гегьенш 
хьуниз аксивалунин мураддалди агьалийри кIвале 
ацукьунин къайдадал амал авунал гуьзчивал тухузва.

Муниципалитетдин гьар са хуьре идарайрин 
техперсоналди куьчеяр ва общественный маса чкаяр 
махсус къаришмайралди гьялзава. Транспортрин 
такьатрин гьерекат сергьятламишнава. Агьалийри са-
моизоляциядин къайдайрал амалзава. Чина инсанрик 
коронавирусдин инфекция акатай дуьшуьшар авач.

РД-дин образованидин ва илим-
дин министр, республикадин Гьу-
куматдин кьилин заместитель 
У.Омаровади эхиримжи вахтара 
социальный сетра ва мессенджерра 
чкIанвай школаяр тамамвилелди 
кIвалахунин дистанционный къай-
дадал элячIуниз талукь ванерихъ 
бине авачирди малумарна. – Шко-
лайра чирвилер гунин дистанцион-
ный къайда кардик кутун чарасуз 
яз кьабулнавай серенжем я. Адан 
мурад чи регионда коронавирусдин 
инфекция чукIунин вилик пад кьун 
я. КIелунин процесс дистанцион-
ный къайдада тешкилун регьят 
кар туш. Чи муаллимри онлайн 
жуьреда кIвалахунай чпин устад-
вал хкажзава. Абуру алай вахтунда 
чпин хиве гьатзавай еке жаваб-
дарвал гьиссзава. Дистанционный 
къайдада чирвилер гун – им цIийи 

тежриба я. Адавай гьич садрани 
аялриз школада чирвилер гун эвез 
ийиз жедач. Чун умудлу я хьи, 
мукьвара винидихъ къейднавай 
хаталу инфекция чукIунин жигьет-
дай гьалар къайдадик ахкатда ва 
1-сентябрдиз вири аялар школадиз 
хкведа, – къейдна У.Омаровади.     

Гьазурайди - Ражаудин СУЛЕЙМАНОВ

2020-йисан гатфариз РД-да 1400 гектарда 
цIийи ципIицIлухар кутада. Дагъустандин 
Минсельхозпроддин пресс-къуллугъди хабар 
гайивал, 25 мартдалди регионда 115 гектарди-
лайни гзаф майнданра цIийи плантацияр пайда 
хьана. ЦипIицIлухрин майданар Къарабудах-
кент (55 га), Къаякент (41 га) ва Дербент (10 га), 
гьакI маса районра гегьеншарзава. Мукьвара 
ципIицIар кутунин кIвалахрив республикадин 
кефер патан районарни эгечIда. ИкI, анжах са 

Бабаюрт районда 20 гектарда цIийи ципIицIлухар кутун фикирдиз 
къачунва. РД-дин Минсельхозпроддин уьзуьмчивиляй кьилин пешекар 
Тагьир Сайгиднурова хабар гайивал, и хел вилик тухун патал государ-
стводи гьар жуьре куьмекар гузва.

МАЙДАНАР ГЕГЬЕНШАРЗАВА

ШКОЛА СА КУЬНИВАЙНИ 
ЭВЕЗ ИЙИЗ ЖЕДАЧ

АХЦЕГЬ РАЙОНДИ – ФРОНТДИЗ
М.НАРИМАНОВ

«Вири фронт патал! Вири Гъалибвал патал!» - а вахтунда вири 
советрин инсанри ихьтин лозунгдик кваз женг ва зегьмет чIугуна, 
гьакъисагъвилелди кIвалахна. Фялейрилай, колхозчийрилай, 
интеллигенциядилай, далу патан вири зегьметчийрилай дяведин 
сифте девирда арадиз атай еке четинвилер алудиз ва уьлкведин 
халкьдин майишат дяведин рекьел алудиз ва дявединни оборона-
дин тартибдик квай, йикъандавай юкъуз артух жезвай къуватар 
яратмишиз алакьна. Дяведин шартIара абуру металл, техил, ку-Iара абуру металл, техил, ку-ара абуру металл, техил, ку-
дай шейэр, хаммал, гужлу яракь яратмишун патал женгина гьич 
тахьай хьтин гъалибвал къазанмишна ва гьа идалди фронт алай 
аямдин дяведин истемишунрихъ галаз кьадайвал герек тир вири 
шейэралди таъминарна. И кIвалахра Ахцегь райондин агьалий-Iвалахра Ахцегь райондин агьалий-валахра Ахцегь райондин агьалий-
рини активвал, жумартвал ва дирибашвал къалурна. 
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ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН 75 ЙИСАЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

Гьемдуллагь БАБАЕВ,
зегьметдин ветеран,
РД-дин культурадин
лайихлу работник

Гуьгьуьллудаказ фронтдиз 
фена гъалибвал къачур-
бурун жергеда Ахцегьай 

тир рагьметлу Ибрагьимов Ибра-
гьимни авай. Ада Гъалибвилин 
югъ Германияда къаршиламишна. 
Дяведилай кьулухъ ада хуьруьн 
майишатдин хиле кIвалахна. Агъ-Iвалахна. Агъ-валахна. Агъ-
сакъалди акьалтзавай несилдиз 
тербия, насигьат гунин, ам ватан-
пересвилин руьгьдаллаз, чIехи не-Iехи не-ехи не-
силрин баркаллу крариз вафалу яз 
тербияламишунин кIвалахдизни 
дикъет гузвай.

Ватандин ЧIехи дяведин ва 
зегьметдин ветеран яз адан рикIел 
хкунри акьалтзавай несилдик шад 
гьиссер, руьгь кутазвай. И кас 
мукьвал-мукьвал райцентрдин 
клубдин вилик квай паркда ва 
общественный маса чкайрал 
шад суьгьбетрик кваз аквадай. 
Ам мецел гзаф ширин касни тир. 
Гзафбуру и агъсакъалдивай чпиз 
меслятар къачудай. Са сеферда за 
адаз: - Ибрагьим халу, ваз «ЦIийи 
дуьнья» газетдиз акъатнавай 
«Иман хвейи къудратлу сагьибар» 
тIвар алай зи макъала акунвани? 
Вуна адаз гьихьтин къимет гузва? 
- лагьана хабар кьурла ада заз: 
- «Чан хва, за а макъала жувани 
кIелайла хтулдивни кIелиз туна. 
Гзаф сагърай, пара зурба тарих 
майдандиз хканва вуна. Зунни 
са вахтара Гуьней патан сурариз 
килигзавайди тир», – жаваб гана, 
ам сивик мили хъуьруьн кваз 
вичин суьгьбетдик экечIна. - За а 
чIавуз игьсан яз жуван пулунихъ 
сетка къачуна, вини патахъай ам 
яна сурар саламат авуна. Хуьруьн 
жемятди гайи садакьадин пулар 
гьиниз харжнатIа гьахъ-гьисабдин 
ктаб захъ исятдани ама. Сурарин 
къванер гъиз Грарин кIамуз, вини 
рагаз фидай вахтар тир абур. 
Алай вахтунда сурун лакьанриз 
кирпичар, цементдин плитаяр 
ишлемишуникди инсанриз гзаф 
регьятвал хьанва.

- Я Ибрагьим халу, ваз хъсан-
диз чида хьи, исятда чи пата 
рагьметдиз фейибур кучудзавай 
этегар куьгьне сурар квай чкаяр 
я. Кьилдин ксариз 2-3 сеферда сур 
эгъвей вахтарни жезва.

- Дугъриданни, анагар вири 
куьгьне сурар квай чкаяр я. Ан-
жах сурарин кьилихъай кIамуз 
кьван физвай гуьтIуь рекьик сурар 
квач. Анани сад-кьве йисалай чка 
амукьдач. АкI хьайила гиламаз 
къайгъуда гьатна кIанда. Сурариз 
виридалайни лайихлу чка вини 
дагъдик квай Фетуллаев Камалан 
кIвалин кьилихъ галай дуьзен 
никIер я. Аниз машиндин рехъни 
тухванва.

- Ибрагьим халу, ви гафуниз 
къуват яз лугьун, за и кардин 
патахъай хейлин ксаривай чпин 
меслят, фикир лугьун тIалабна. 
Дагъларов Эмирбега, Агъаев 
Маллади, Манатилов Сидредина, 
Мейланов Мейлана, рагьмет-
лу Гьамзаев Гьемзеди, Гьажиев 
Акима, Рашидов Абдулрашида 
са сивяй хьиз гьа и вуна къалурай 
чка хъсанди тирди къейдна. Къва-
лав гвай кIама кIани кьван сурун 
кьилихъай ядай рагун къванерни 
ава. Хуьруькай са кьадар хкатай, 
михьи гьава алай, мал-къара, сел 
текъведай хъсан чкани я анаг.

- Ахпа, чан хва, ихьтин са 
карни ава, - лагьана Ибрагьим 
халуди. - Эгер чна гьар са кIвали 
сурар патал 200-300 манат пул 
чара авуртIа, анихъ гелкъуьрдай 

сеткани, машинни, дагъдиз рехъ-
ни гьяркьуь жеда. Анжах гьар 
са кардихъ вичин чIехиди ава. И 
мураддалди талукь тир ксарихъ 
галаз меслят авуна, ахпа чара-
суз крар кьиле тухвана кIанда. 
Хъсан хьана зи рикIел хтана. 
В.Эмирован тIварунихъ галай 
парк, чан хва, чи бубайрилай 
пIиреринни-шейхерин сурар квай 
чка я. Вуна гьахълудаказ къейдни 
авунвай. Гьар йисуз парк кIвачик 
кутуна анал суварар кьиле тухун 
адет хьанва.

Им эсиллагь виже текъведай 
кар я. Сурариз кIур гун, анаг чир-Iур гун, анаг чир-ур гун, анаг чир-
кинар авун гунагь я. Виликдай 
кIампIалик суварар кьиле тухуз-IампIалик суварар кьиле тухуз-ампIалик суварар кьиле тухуз-Iалик суварар кьиле тухуз-алик суварар кьиле тухуз-
вай, гьикьван хъсан, кутугай чка 
тир. Ахцегьрин 2-нумрадин юкь-
ван школадин вилик квай футбол 
къугъвадай майдан суварар тухун 
патал вижевай чка я.

Рекьин къерехрив гвай, клуб-
дин къаншардавай чкайрик квай 
сурар къени хкуд тахвуна халкь-
дин кIурук акатна ама. Трактор-Iурук акатна ама. Трактор-урук акатна ама. Трактор-
дин куьмекдалди кIарабар хкуд 
хъувуна, кафанра хутуна, сурара 
фарикъатнайтIа абурлу кIвалах 
жедай. Алай вахтунда Ахцегьри-
кай тамам шегьер хьанва. Инаг 
къайдада аваз хуьн гьар садан 
буржи я.

- Ибрагьим халу, вун Ватан-
дин ЧIехи дявединни зегьметдин 
ветеран тирдини заз чида. ГьикI 
лагьайтIа, вахъ галаз Мукьтадиран 
тIварунихъ галай колхозда зарба-Iварунихъ галай колхозда зарба-варунихъ галай колхозда зарба-
чи яз зи дидедини кIвалахна. 

- Чида! - Рагьметар хьурай! 
Зунни ви буба Минетуллагь 
кIеви дустар тир. Ам ара-бир чи 
кIвалеризни къведай. Са сефер-Iвалеризни къведай. Са сефер-валеризни къведай. Са сефер-
да адаз чи кIвале хкунихъ галай 
чуьнгуьр акуна. «Яъ, - лагьана 
Минетуллагьа, - къала садра, а 
чуьнгуьр зи гъиле тур!» Зани 
хкуникай хкудна адав чуьнгуьр 
вугана. Сифте элкъвез-гелкъвез 
чуьнгуьрдиз килигна, ахпа ада 
ам куькда туна СтIал Сулейманан 
«Са къариди авур чIиргъин» тIвар 
алай манидилай башламишна. 
Ахпа Хуьруьг Тагьиран «Хешил» 
тIвар алай, гуьгъуьнайни Ахцегь 
Гьажидин «Тайгъун» манияр 
тамамарна.

Рагьметлу зи уьмуьрдин юл-
даш Айишадин рикIелай фида-Iелай фида-елай фида-
чир а кар. Чун хъуьредай кьван 
руфунар кьаз амукьна. Акьван 
чуьнгуьрдални манийрал рикI 
алай кас тирвили за зи чуьнгуьр 
адаз пишкешнай. Къачузвачир. 
«Ваъ, гьавай заз кIандач», - лугьуз 
хьана. Эхирни ада зи къултухдиз 
са 50 манат пул сухна, чуьнгуьр 
гваз ам хвешила хъфена. Ада 
тамамарай маниярни чи рикIелай 
тефидайбур хьана. 

- Зи рикIел буба чуьнгуьр гваз 
хуьруьз хтай вахт алама. Муьжуьд 
сим алай чуьнгуьр тир. А чуьн-
гуьр зи гъилени гьатна. Закайни 
бубадилайни зурба чуьнгуьр ядай 
устIар хьана. Халкьдин музалатар 

ядайбурун дестедик кваз за са 
шумуд сеферда республикадин 
конкурсрани, килигунра сад ла-
гьай чкаяр кьуна. 

Я Ибрагьим халу, бес вун зи 
дидедикай раханач хьи.

-  Ви дидедизни рагьме-
тар хьурай. Заз ви диде Сали-
гьат 1965-йисалай, Мукьтади-
ран тIварунихъ галай колхозда 
кIвалахиз башламишай йикъалай 
зарбачи яз чида. Зунни а колхоз-
дин кIвенкIвечи куьнуьчи тир. 
Колхоздин кIвенкIвечийрин жер-IвенкIвечийрин жер-венкIвечийрин жер-Iвечийрин жер-вечийрин жер-
геда аваз Гьуьрметдин доскадал зи 
шикил хьиз, ви дидедин шикилни 
алай. Ам зегьметдал рикI алай, 
зирек дишегьли тир. «ЧIуьгьер 
мигьида», «Гуьнеда» ичин, чуьх-
верин багълар кутадай макъамда 
чна санал кIвалахни авур вахтар 
зи рикIел хъсандиз алама. Колхоз-Iел хъсандиз алама. Колхоз-ел хъсандиз алама. Колхоз-
дин куьнуьчи яз виртIер къачунай 
Дагъустанда за сад лагьай чка 
кьунай. «Лай» участокда за жуван 
кIвачихъ галай 50 куьнуьдиз къул-Iвачихъ галай 50 куьнуьдиз къул-вачихъ галай 50 куьнуьдиз къул-
лугъзавай. 1963-йисуз колхоздин 
девирда хьайи ва 1967-йисуз со-
вхоздин девирда къазанмишай 
агалкьунрай кьве сеферда зун ре-
спубликадай Москвадиз, ВДНХ-
диз ракъурнай. Гьар куьнуьдай за 
50 кг михьи вирт къачузвай, алава 
яз 20 кг чIижеризни тазвай.

- Зун ви гъавурда акьуна, 
Ибрагьим халу, ваз Аллагь куь-
мек хьурай. Гила вуна иштиракай 
женгерикай са гъвечIи суьгьбет 
авунайтIа кIанзавай заз.

- Ахцегьа 7-класс куьтягьай-
далай гуьгъуьниз за Каспийск 
шегьердин ФЗУ-да слесар-
вилин пеше къачуна заводда 
кIвалахзавай, - лагьана вичин 
суьгьбетдив эгечIна ветеран. - Ва-Iна ветеран. - Ва-на ветеран. - Ва-
тандин ЧIехи дяве башламишайла 
заз гуьгьуьллудаказ фронтдиз физ 
кIан хьана. Амма чи заводдин ди-Iан хьана. Амма чи заводдин ди-ан хьана. Амма чи заводдин ди-
рекцияди военный комиссардивай 
жегьил пешекар яз зун далу пата 
тун тIалабнай. Галай юлдашарни 
Ватан хуьз рекье гьатайла, зи на-
мусдивай кьабул хьанач. 1941-йи-
сан октябрдиз зун хушуналди 
фронтдиз фена. 

Сифте зун Краснодарский 
крайда авай гьазурлухвилин ча-
стариз акъатна. Ана чаз парти-
занрин гьерекатар гьикI кьиле 
тухвана кIандатIа, душмандин 
техника авай складар гьи тегьерда 
хъитIкьинарун лазим ятIа ва маса 
крар чирна. 1942-йисан декабрдин 
варз тир, командирри чи вилик 
немсерин са полкуна авай тех-
никадин кьадар чирунин месэла 
эцигна. Зунни кьве аскер душман 
галай патахъ разведкадиз рекье 
гьатна. Черемушки тIвар алай 
хуьре немсерин штаб, къерехдив 
экIя хьанвай тама душмандин 
танкар авайдакай чаз а хуьре 
яшамиш жезвай сада хабар гана. 
Югъ мичIи хьайила чун хуьруьн 
юкьвал алай немсер авай кIвалин 
мукьув агатна. КIвал душмандин 
автоматчикри хуьзвайди акурла, 
чна ван-сес акъуд тавуна, абур 
са сад кьулухъай гардандиз еб 
вегьиз, бамишиз тергун кьетIна. 
Захъ галай юлдашар залайни 
викIегьбур тир. Кар асантдиз кьи-Iегьбур тир. Кар асантдиз кьи-егьбур тир. Кар асантдиз кьи-
ле фена. Чна автоматар кIватI хъу-IватI хъу-ватI хъу-I хъу- хъу-
вуна, ахпа кIвале пияндиз ксанвай 
кьве офицер гъилер далудал 
кутIунна, гьа йифиз чи штабдиз 
гваз хтана. Гьа икI, тапшуругъ  чна 
викIегьдиз кьилиз акъудна. 

ВикIегьвал къалурунай ко-Iегьвал къалурунай ко-егьвал къалурунай ко-
мандирди чаз: «Баркалла квез, 
куьн халис игитар я!» - лагьана. 
Гуьгъуьнай за Сталинград патал 
хьайи женгера иштиракна. Пуд 
вацра къати ягъунар давам хьана. 
Са арада чун есирдани гьатна. 

Есирвиляй чун пуд кас катна Во-
ронеждиз акъатна. Чибурун патав 
хтайла ери-бине ахтармишайда-
лай гуьгъуьниз чав са гьафтеда ял 
ягъиз туна. Ахпа чна 82-нумрадин 
воздушно-десантный бригададин 
къурулушдик кваз Кенигсбергда, 
Данияда, гьакI Германиядин чи-I Германиядин чи- Германиядин чи-
лел кьиле фейи къати женгерра 
иштиракна. Советрин вири хал-
кьарихъ галаз санал зани ЧIехи 
Гъалибвал къачуник жуван хсуси 
пай кутуна. Гъалибвилин сувар 
чна Германияда къаршиламишна. 
Ватандин ЧIехи дяведин эхи-
римжи ягъунра Яру Армияди 
душмандин 95 дивизия барбатIна, 
немсерин 150 агъзур аскер телеф-
на.  300 агъзур кас есирда кьуна.

Гъалибвал чаз гзаф багьаз 
акъвазна. Дуьнья фашизмдин 
тIегъуьндикай хуьн патал, милли-
онралди советрин инсанри чпин 
чанар къурбандна. Чна абурун 
руьгьдин вилик юкь агъузна 
икрамзава.

Дяведилай гуьгъуьнин сифте 
йисарани Ибрагьим бубади вичин 
аскервилин къуллугъ давамарна. 
Ахцегьиз ам 1947-йисуз хтана. 
1948-йисуз ам тIвар-ван авай 
юрист Абдулгьаян руш Айишадал 
эвлемиш хьана. 2015-йисан май-
диз 93 йисан яшдаваз Гъалибви-
лин  70 йисан юбилей тамам жез  
ругуд  югъ  амаз, ам регьметдиз 
фена.       

Гьуьрметлу ветеран Ибрагьим 
халудал чан аламаз за адакай, 
«Икрамзава ваз чна!» тIвар алаз 
шиир теснифнай. Агъадихъ ам куь 
фикирдиз теклифзава:

Душман тергай женгеррай,
ВикIегь яз эркин.
Азадвал гваз хтана,
Чи дах Ибрагьим.

Икрамзава ваз чна,
Женгерин сагьиб.
Къагьриман яз жуьрэтлу,
Рехъ тухвай гъалиб.

Зирек кас яз уьмуьрда,
Хьанач вун секин.
Зарбачи яз зегьметда,
Хьана мад лигим.

 «Чуьгьер-мигьи», 
«Гуьнеда»,

Кутуна багълар.
ВДНХ-да, Москвада,
Къалуриз гьунар.

Куьнуьчи яз колхозда,
Бул хьана виртIер.
Алхиш ийиз гьар сада,
Мецел алаз хъвер.

Ибрагьим дах истеклу,
Мез тир ви ширин. 

Насигьатчи дамах яз,
Вири жегьилрин.

Регьимдик кваз Аллагьди,
Гана бахт, уьмуьр.
Авадан хьуй вун авай,
Чи Ахцегьрин хуьр!

Тебрик ийиз гьар йисуз,
Гъалибвал, сувар.
Куь кIвалерин юрдарал,
КIватI  жедай дустар!

Ви рикIин сир, мурад тир,
Ислягь хьун  цавар.
Алхишзавай  вазни  гьакI,
Гъалибвал,  гьунар!

Вири элди алхишиз,
Гузва ваз регьмет.
Сад Аллагьди Иншааллагь,
Кьисметда женнет!

ЖЕНГЕРИН КЬЕГЬАЛ, НЕСИЛРИН ДАМАХ
ТУМАРАЛДИ 

ТАЪМИНАРИЗ 
ЭГЕЧIДА

Россельхозцентрди алай 
йисан зулалай вичи гьа-
силнавай лап хъсан ери-

дин тумар маса гуз эгечIда. И 
идарадин пресс-къуллугъди хабар 
гузвайвал, абурун кьилин месэла 
2021-йисуз цун патал уьлкведин 
хуьруьн майишатдин хел чи уь-
лкведа гьасилнавай тумаралди 
таъминарун я. Россиядин Феде-
рацияда лап хъсан еридин тумар 
ЮФО-да ва СКФО-да гьасилзава. 
Гьавиляй Россельхозцентрдин 
и регионра авай филиалри муь-
штерийрив тумариз талукь вири 
делилар агакьарун чарасуз я.

Чи пара ватанэгьлияр кьис-
метди ватандивай яргъариз 
акъуднава. И сеферда чи 

ихтилат алай вахтунда Краснодардин 
крайдин халкьдин образованидин ва 
илимдин къуллугъчийрин профсоюз-
дин тешки латдин председателдин за-
местителвиле кIва лах завай  Экверхан  
Валегьович  Сурхаевакай  я. 

Ам 1973-йисан 28-октябрдиз 
Ахцегь райондин Фиярин хуьре 
дидедиз хьана. Алай вахтунда ам 
ви чин хизанни галаз Краснодарда 
яшамиш жезва. 1994-1999-йисара 
ада Кубандин госуниверситетдин 
физикадин факультетда кIелна. Къе-
це патан чIаларикай адаз немс чIал 
хъсандиз чизва. 

Экверхан Сурхаев Краснодардин 
крайдин профсоюздин тешкилатдин 
президиумдин, крайдин сад авунвай 
профсоюзрин тешкилатрин советдин, 
Краснодардин крайдин образовани-
динни илимдин Министерстводин 
аттестациядин комиссиядин член я.

Жегьил пешекар яз, Экверхан 
Сурхаева вичин зегьметдин рехъ 
1994-йисуз “Краснодарэлеваторспец-
строй” АООТ-да монтажниквиле 
кIвалахунилай башламишна. Гуь-
гъуьнин йисара ада жуьреба-жуьре 
идарайра кIвалахна ва пешекарвилин 
рекьяй тежриба кIватIна. 2001-йисуз 
адакай Кубандин госуниверситетдин 
студентрин сифтегьан профсоюздин 
тешкилатдин председателдин заме-
ститель, 2002-2014-йисара и тешки-
латдин председатель хьана.

Ватанэгьлидин алахъунарни 
агалкьунар обра зованидин рекьяй 
федеральный агентстводи, РФ-дин 
образованидинни илимдин Мини-
стерстводи, Краснодардин крайдин 
образованидинни илимдин Мини-
стерстводи гьуьрметдин грамотаяр, 
чухсагъул дин чарар гуналди  къейд-
нава. Ам “Россия дин проф союзрин 
100 йис” юбилейдин медалдин  ва 
профсоюздин центральный совет-
дин, Красно дар  дин профсоюздин 
цIудралди грамотайрин сагьиб я.

Краснодарда яшамиш жезвай 
чи дуст, Госдумадин депутатдин 
куьмекчи, блогер Заур Балакшиева 
къейдзавайвал, Экверхан Сурхаев 
лезгийриз талукь милли мярекатра 
гьевесдивди иштиракзавай, месэлаяр  
гьялуник вичин пайни кутаз алахъза-
вай ватанпересрикай сад я.

Экверхан Валегьовичан хизанда 
пуд велед ава — кьве рушни са хва. 
Чаз абурухъ сагъламвал ва еке агал-
кьунар хьана кIанзава. Халкьди чпел 
дамахдай лайихлу векилар къуй чахъ 
гзаф хьурай!

ЧИ ВАТАНЭГЬЛИЯР — 
ГЬАР САНА

ЛАЙИХЛУ 
ДАГЪВИ
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Н.А.ГЬАЖИЕВ,
зегьметдин ветеран,
журналист

Йисар физ алатзава, йи-
сарихъ галаз девирарни 
дегиш жезва. Гила цIийи 

несилар арадал атанва, фикирар, 
уьмуьрдин къамат, тарихдиз ки-
лигун ва адаз къимет гун масад 
хьанва. РикIелай гзаф затIар, крар 
алатзава. Бубайрин крар, къазанми-
шунар фикирдай акъатнава, рикIел 
аламайбурни бегенмиш жезмач. 
Гзафбурун, иллаки Европадин бязи 
уьлквейрин политикадин элитадин 
акьул кьери, зигьин (память) я 
квахьзава, я куьт (зайиф) жезва. 
Лацудини чIулавди, хъсандини пис-
ди, гъахълудини нагьакьанди сад 
садак какахьна, гьим гьинал алатIа 
рикIел аламукьзавач, гзаф дуьшуь-
шра рикIел хуьз кIанзавач. Вучиз 
лагьайтIа накь хъсанди, гьахълуди 
къе пис ва гьахъсузди яз аквазва.

Фашизм тергна, Ватандин ЧIехи 
дяведа гъалибвилин 75 йис тамам 
жезвай юбилейдин сувар мукьув 
жердавай ихьтин адалатсуз крар, 
амалар, алахъунар артух жезва. 
Бязибуруз а сувар шадвилинди яз 
аквазмач, ам рикIелай ракъурун 
мурад хьанва. Чна ам кьиле тухунал 
разини туш, адаз акси я. И кардихъ 
себебарни гзаф ава – бязибуруз 
чпин къелетар рикIел хкун беген-
миш туш, я герекни.

РФ-дин Президент Владимир 
Путина Россиядин Миноборонадин 
коллегиядин заседанидал Европа-
диз гьич хуш тушир месэладикай 
– Польшада дяведин йисара не-
мсерихъ галаз санал, дяве куьтягь 
хьайила немсер галачизни полякри 
гзаф чувудар терг авуникай ар-
хивдин документрал бинеламиш 
хьана малумарна. Президентдин и 
кам гьикI арадал атана? Эхиримжи 
вахтара гьа полякри кьил кутуналди 
Европадин Союздин бязи уьлквей-
ри, чебни нацизмдин къурбандар 
тиртIани, дяве башламишунай 
Гитлеран Германиядихъ галаз санал 
Советрин Союзни са кьадар тах-
сирлуди яз гьисабзавай документ 
кьабулун Путиназ тарихдиз аксиди, 
инсанвилив такьазвайди яз акунва. 
Ихьтин документ кьабулун полякри 
чпин агалкьун яз гьисабзава.

Полякар, тарихдай малум жез-
вайвал, Россиядихъ галаз туькIуьн 
тавур, нарази алакъайра хьайи 
миллет я. Абур мумкинвал авайла, 
чи уьлкведиз къастар ийиз алахъай-
бурни я. Амма абуруз гьамиша лай-
ихлу жаваб жезвай. XVII асирдин 
юкьвара атана чи уьлкведа агъавал 
ийиз кIан хьана абуруз. Урусрин 
пагьливан И.Сусанина полякрин 
карательный (жаллатIрин) кIеретIар 
Костромской областдин тамарани 
уьленра вичин кьушундихъ галаз 
санал кукIварзава. Гуьгъуьнай 
Мининанни Пожарскийдин опол-
ченцийри абур хурук кутуна чеб 
атайвал чукур хъийизва.

XVIII асирдин кьилерани, па- асирдин кьилерани, па-
чагь I Петрдин девирда шведрихъ 
галаз хьайи дяведа, чеб дяведик 
квачиртIани, Польшадин гьукум-
дарар король Карл XII галаз шерик 
тир. Хаинвална катнавай Украина-
дин гетман Мазепа фена Польшада 
чуьнуьх хьанвай. Тарихдай чаз чиз-
ва хьи, Петрди шведар кукIварна, 
абурун 12 агъзурдав агакьна аскерар 
са шумуд генерални галаз есирвиле 
кьуна, Карл вични Туьркиядиз 
катна. Къе Украинадин алчах ую-
нар акурла, и крар рикIел хквезва. 
Килиг садра. Ющенко президент 
вахтунда Полтавский битвадин 
300 йис тамам хьун еке сувар яз 
къейд ийиз гьазур тир украинвияр. 

Кьилин лозунгни «Слава шведским 
освободителям, 1-Петр оккупант» 
тир. Карл XII Украина азад авурди 
яз гьисабзава. Килиг миллетчи-
вили инсанар гьикьван буьркьуь, 
кIамай ийизватIа! Ада гьеле шве-
дрин королдиз памятник эцигунин 
буйругъни ганвай. Тарихда тахьай 
хьтин усал амал тир ам. 

Гила Польшадал хквен. Адан 
тарихдай куьлуь-шуьлуь кIусар-
лишанар чаз акуна. Амма цIийи 
девирдани абурун уьмуьр усалди, 
къанунсузди я. Саксонцийрин 
(англичанрин) русофобия генетиче-
ский ятIа, полякринди гьабурулайни 
къизгъинди ва зегьерлуди хьанва. 
Гьавиляй гьа дяведин йисарани 
Польшадин элита немсерихъ галаз 
хьиз, британвийрихъ галазни гзаф 
мукьва гьерекатра хьун дуьшуьш-
дин кар туш.

Миллетчивилин Германиядин 
антисемитизм (чувудар дакIан 
хьун) вири дуьньядиз малум я, 
амма Польшадин антисемитизмдин 
градус немсериндалайни виниз 
тирди гзафбуруз чидач. Гьавиляй 
Россиядин Президент В.Путина 
Третий Рейхда (Гитлеран Германи-
яда) авай Польшадин посол Юзеф 
Липскийди чувудар акъудна вири 
Африкадиз куьч авунин Гитлеран 
план гьакьван шадвилелди ва раз-
ивилелди кьабулайди архивдин 
документрал бинеламиш хьана 
вирибуруз малумарна. Посолди 
гьеле чувудриз ийизвай къастарай 
Варшавада Гитлераз памятник эци-
гун хиве кьунвай. Ина са кар къейд 
авуна кIанда: Липскийди чувудрин 
месэлада Гитлераз алхишар, адан 
тарифар авун, памятникни кваз 
эцигун хиве кьун гьа са посолдин 
фикир тушир.

Полякар «чувудрин месэла» 
гьялунин карда немсерихъ галаз 
рейсад тиртIани, абурухъ чпихъни, 
мумкин я, гьа немсерилай вилик 
чувудрин месэла гьялунин ния-
тар авай. Польшадин политикри 
гьеле фадлай уьлкведа авай кьван 
чувудар кIватIна, Мадагаскардиз 
ракъурдай фикирар веревирдзавай. 
Им гьеле Германиядин план малум 
жедалди вилик тир. Гьакьван абуруз 
чувудриз авай адават (дакIанвал) 
къати тир, абуру и кар чуьнуьхни 
ийизвачир.

Лугьун хьи, алатай асирдин 
30-йисара антисемитский фики-
рар Европадин гзаф уьлквейрин 
политикадиз хас тир. Германияда 
(Гитлер), Италияда (Муссолини), 
Португалияда (Салазар), Испа-
нияда (Франко), гьакI Польшада, 
Прибалтикада уьлквейрин лидерар 
чувудрикай хуш авачир, абуруз 
кирс килигзавайбур тир. Чувудар 
Гьукуматдин дережада дакIан хьун 
къайда тир.  Гьа вахтунилай чу-
вударни большевизм са терездал 
эцигиз эгечIайди я. И тема Европада 
гзафбуруз бегенмиш тир. Польша 
ахьтинбурун кIвенкIве авайбурукай 
жезвай.

РикIел хкин: дяведин йисара 
зулумар ийиз агъзурралди инсанар 
тергай дуьньядиз машгьур хьайи 
концлагерар – Освенцим (Аушвиц-
Биркенау), Майданек, Треблинка, 
Собибор – вири Польшадин сер-
гьятра авай. Им вуч лагьай гаф я? 
Чувудар терг авунин карда немсериз 
еке куьмек полякрин активистри-
миллетчийрини полицайри гузвай. 
Есирвиле гьатнавай советрин арми-
ядин офицер Александр Печерский-
ди Собибор концлагерда авай чуву-
дрин десте гваз катун тешкилайла, 
полякри гьарнихъ катна чуьнуьх 
хьайи, ажуз хьанвай чувудар хкьаз 
немсерин гъиле хутазвай.

(КьатI ама)

ЖУРНАЛИСТДИН КЪЕЙДЕР

ПОЛЬШАДИН 
АНТИСЕМИТИЗМ 
ВА РУСОФОБИЯ

КУЬМЕК ГАНА
Гьазурайди –
Ражаудин СУЛЕЙМАНОВ

И йикъара мергьяматлу-
вилин «Инсан» тIвар 
алай фондуни кесиб-

диз яшамиш жезвай, коронави-
русдин инфекция чукIунихъ галаз 
алакъалу яз малумарнавай «само-
изоляциядин» шартIара мадни 
гзаф дарвиле гьатнавай хейлин 
инсанриз ва хизанриз, виликамаз 
туькIуьрнавай сиягьрай, 130 тонн 
недай шейэр пайна. Абурукай яз 
яшлубур, набудар, ялгъуз пен-
сионерарни дидеяр, хендедаяр 
ва чпе гзаф аялар авай хизанар 
къалуриз жеда.

Дагъустандин вири районра 
ва шегьерра авай фондунин ва 
адан филиалрин къуллугъчийри 
чпин къаюмвилик квай гьар сад, 
гьакI сифте яз арза вуганвайбур 
мукьуфдивди ахтармишзавай. Ву-
чиз лагьайтIа, эхиримжи вахтара 
вацран агъа кIанин мажибдикай-Iанин мажибдикай-анин мажибдикай-
ни магьрум хьанвайбрун кьадар 
садлагьана артух хьанва.

Кьиле тухвай акциядиз ви-
шералди дагъустанвийри, гьатта 
маса чкайра яшамиш жезвайбур-
ни кваз, куьмекар гана. ТIимил 
таъмин тир агьалийриз набатат-
дин гъери, гречка, шекер, гъуьр 
ва дуьгуь ракъурна. Суьрсетдин 
наборар санитариядин истеми-
шунрал кIевелай амал авуналди 
туькIуьрна. Фондунин векилри 
къейд авурвал, и акциядин тереф 
хвейи меценатрин арада спортдин 
«гъетер», депутатар, министер-
ствойрин руководителар ва обще-
ственникар авай.

ХЪСАНДИЗ 
ФИКИР АЯ

    Гьазурайди – 
    Зайнаб ГЬАМЗАЕВА

– Вун камаллуди я. Ви гуь-
гьуьл гьамиша ачух хьунин, сада-
кайни хъел татунин, са чIавузни 
чин чIур тахьунин себеб вуч ятIа 
зазни лагь ман. Зазни гьахьтинди 
жез куьмек ая, – тIалабна ученикди 
муаллимдивай.

Муаллимди ученикдиз са кар-
туфни экуь рангунин кисе гъунин 
буйругъ гана.

– Эгер ваз са касдин хъел атана 
ам чинеба рикIе хуьзватIа, а чIавуз 
картуф къачуна адал вахъ галаз 
гьуьжет хьайи касдин тIвар кхьена 
киседа тур, – лагьана муаллимди.

– Гьа идалди вири куьтягь хьа-
нани? – тажубвилелди хабар кьуна 
ученикди.

– Ваъ, – жаваб гана муаллимди. 
– Вун гьамиша а кисе жував гваз 
къекъвена кIанда. Ва гьар сеферда 
ви кьилиз чIуру хиял атайла, аниз са 
картуф алава ая.

Са кьадар вахт алатна. Уче-
никдин кисе картуфрив ацIана ва 
ам залан хьана. Ам гваз къекъуьн 
гзаф четин тир. Идалайни гъейри, а 
киседа тунвай сифте картуфни чIур 
жез башламишнавай. Ада пас кьуна 
лап къати, пис ни акъудзавай. 

Ученик муаллимдин патав фена 
лагьана:

– Завай им мад жувахъ галаз 
тухуз хъижедач. Сад лагьайди, кисе 
гзаф агъур хьанва, кьвед лагьайди, 
чIуру картуфдихъ пис ял агалтнава. 
Заз са маса буйругъ це.

Амма муаллимди жаваб гана:
– Гьа ихьтин крар вазни жезва. 

Амма ваз абур садлагьана аквазвач. 
Ви крар адетдиз ва  адетарни пис 
крар арадал гъизвай хесетриз элкъ-
везва. За ваз и месэладиз патахъай 
килигдай мумкинвал гана. Вун са 
касдикай бейкеф ва я са касдин рикI 
тIариз гьазур хьайи гьар сеферда 
– эвелни-эвел и пар ваз герек яни 
тушни, гьадакай хъсандиз фикир ая.

ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН 75 ЙИСАЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

Гьуьрметлу районэгь-
лияр, 79 йис вилик 
«Дагъустандин прав-

да» газетда (№ 278, 02.11.1941-
йис.) чапнавай и макъала чна 
агъадихъ гьа авайвал гузва. 
Артухлама, низ хсуси архивра 
райондикай куьгьне материа-
лар, шикилар аватIа газетдин 
редакциядиз гъун теклифза-
ва. Чна абур вири халкьдиз 
раижда.    

РАСТУТ РЯДЫ ПЕРЕДОВИКОВ
           Новый рекорд Фатали Эюбова

Самоотверженным трудом 
десятки рабочих Двигатель-
строя завоевали почетное 

право стать на стахановскую вахту 
имени XXIV годовщины Великого 
Октября.

Ряд стахановцев в дни, предше-
ствующие великой дате, добились 
исключительно высоких показате-
лей. Так, например, комсомольцы 
тт. Ильченко, Гаджиев, Жуков стали 
выполнять нормы на 350 проц., ком-
сомолец тов. Блоха достиг 622 проц. 
выполнения задания, тов. Мозговой – 
590 проц., тов. Вовк – 454 проц., тов. 
Баранин – 615 проц.

Новых рекордных результатов 
добился знатный стахановец токарь 
тов. Эюбов Фатали. В ночь на 30 
октября он выполнил сменное за-
дание на 1.219 проц. Такой высокой 

производительности он достиг благодаря новому усовершенствованию 
в технологическом процессе.

Ученик тов. Эюбова – токарь тов. Багацкий, только месяц тому назад 
ставший на самостоятельную работу, выполнил свыше 9 норм.

Исторические дни 7 и 8 ноября многие рабочие Двигательстроя гото-
вятся ознаменовать невиданно высокой выработкой.   

(Музейдин материалрай)

Керам ИБРАГЬИМОВ,
педагогвилин зегьметдин ветеран,  Хуьруьгрин хуьр

Са сеферда больницада авай кьве азарлудан арада тIуьникай-
хъуникай суьгьбет кватайла, сад «Чекушка» эрекьдикай рахаз 
эгечIна. Муькуьдаз ам вичин балкIандикай рахазвай хьиз 

хьана. Адахъ 7-8 балкIан авай ва рикI алай балкIандал «Чекушка» 
лакIаб эцигнавай. 

Сад балкIанрикай, муькуьди эрекьдикай рахаз гьуьжетриз акъатна-
вай арада медсестра атана, абуруз рапар яна. Ам хъфейдалай кьулухъ 
кьведани эрекь къачуна, «Чи азаррин дарман вун, чан «Чекушка»» 
лагьана, са вишер хъивегьна, ксана. Бязи вахтара чи больницайриз гьа 
ихьтин азарлуярни акъатда.

ИЧКИ ХЪВАНА, КСАНА

Заргар устIар Зибеир Гъафуров вичин устIархана-
лавкада. Ахцегь, 1922-йис.
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Лезги чIал чи девлет я, 
Ягь-намусни къирет я.

ЧIал чир тавун гъалатI я,
ЧIал къизилдин алат я.

РикIевайди къалурда,
Руьгь девлетдив ацIурда.

Абур, лайих, инсандин,
Берекат я хзандин.

Ихьтин къуват низ ава,
Гьар дердиниз тир дава.

Лезги чIал вун са рагъ я,
Куьтягь тежер чирагъ я.

Сад Аллагьдин вичин сир,
Мягькем ийир рикI, фикир.

Къуват гуда руьгьериз,
Гьахъ женгиниз эвериз.

Лезги халкьдин такьат я,
Чаз Худадин савкьат я.

ЧIал течирдаз кими я…
Гатун цикIиз мекьи я…

Гъейрибуруз авач икI…
Лезги чIала хуьда рикI.

ЧIалан къуват гужлу я,
Чун чи чIалаз буржлу я.

Диде хьиз чаз ширин я,
Дерьядилай дерин я.

Дарман я гьар дердидиз,
Хиялдизни кефидиз.

Яракь я халкь сад идай,
Дердер гьялиз кIватI идай.

Пара кIанда, багьа я,
ЧIалан я чун балаяр.

Умуд я халкь диридай,
Касни тахьуй течидай.

Берекат я крарин,
Шадвилинни суваррин.

Рахуналди тух жедач,
На лугьуди таза тIач…

Турни тфенг, яракь я,
Лезги халкьдин ахлакь я.

Бахт я ганвай цавари,
Сад Аллагьдиз ялвариз.

Садвал гуда чIала чаз,
Азадвилин къала чаз.

Мад къалаяр эцигда,
Ракьун шлам илигда.

Шарвилидиз эверда,
Гъалибвилиз рекьерда.

Лезги Алпан галатдач,
Дуьз рекьева алатдач.

Кьилиз тухун мурадар, –
ЦIийи хъийин тIаратIар…

Женгиниз фин Ватандин, –
Буржи лезги инсандин.

Эл-девлет я, къуват я,
Чаз Аллагьдин къудрат я.

Лезги халкьарин хтулар,
Са межлисдиз атурай…

Тек тар тамай атIуда,
Ярх хьана ам ктIида.

Лезги хакьар сад хъийин,
КьетIенди я чи зигьин.

Гьахьняй я, чун чаразва,
Чпин къумар къугъвазва.

Лезги руьгь я ракьунди,
Диб туькIуьрур закундин…

Чун сад хьункай кичIезва,
Кьилди-кьилди кьечIезва…

Заманайрин язва сир,
Лезги халкьар гзаф тир.

Сан-гьисабар авачир,
Гьуьрметлу тир ара чи.

Дуьньядин диб гигена,
Заманайра къекъвена.

Гьуьрметлу чун хьайитIа,
РикIе чка гайитIа.

Вири крар туькIуьда,
ЦIийи ракъар киткида.

…Зи чад гзаф ифена,
Са нефесдив кихьена…

Чаз чи чIалан къадир жен,
Регьят жеда тухуз женг.

Шумерарни  ТIурфанар,
Фиригъарни Алпанар,

Табасаран, ЦIахурар,
Хиналугъар, Рутулар,

Агъуларни Арчияр,
Ухшар я чи дердияр.

Крызарни – чи стхаяр,
Лезги халкьдин тайфа я.

Карфагенни Египет,
Сада-садан хвей гьуьрмет.

Трояни гьа ТIури тир,
Хьайибур я, туш са сир.

Ивигарни Киригар,
Вавилонни Хурритар…

Къундарма за ийизвач,
Авачир тIвар кхьизвач.

Чун мусурман уьммет я,
Фей несилриз гьуьрмет я,

Гьа КIелени, КцIарни,
Аккадрин гур базарни,

Вавилондин багъларни,
Филистимрин крарни…

Чеб чкадай тир халкьар я,
Къадим чIаван гьакьар я.

Вахтунин руг ацукьай,
Халкьар я гел амукьай.

Авайвал за кхьизва,
Вири рикIел хкизва.

Пелазгарни Этрускар,
Дуьньядилай атIай цIар.

Къелемни зи ифена,
Виже къвезвач хъфена.

Куьнни тадач, Будугъар…
ТуькIвена зи къуллугъар.

Гьикьван гзаф ава куьн,
Акъатна зи рикIяй кин…

Вири куьн зи девлет я,
Виридаз зи гьуьрмет я.

Мурсал Алпан галатдач,
Гьич са гафни гъалатIдач!

Пайгъамбардин (с.а.с.) 
гьадисда лугьузвайвал, 
Рамазандин варз алукь-

намаз, Женнетдин варар ахъа, 
Жегьеннемдин варар агал жез-
ва. Гьа са вахтунда мусурманар 
Исламдин рекьелай алуд тавун, 
зиянар тагун патал шейтIанар 
кутIунзава. Эгер инсанриз Ра-
мазандин вацрахъ авай кьван 
хъсанвилер (кьетIенвилер) вири 
чир хьанайтIа, и варз уьмуьрлух 
яз давам хьана кIан жедай.

Рамазандин вацра сивер хуьз-
вайбуруз Сад Аллагьди ийизвай 
регьимар артух жезва. «Сивер Зи 
гьуьрметдай хуьзвайди я, – лу-
гьузва Сад Аллагьди, – ва За абур 
хуьнай сувабни гуда». Яни сивер 
хуьнай ийизвай хъсанвилер гзаф 
сеферда (абурун сан анжах Сад 
Аллагьдиз Вичиз чида) артухар-
зава.

И вацра гунагьар квайбуруз 
хъсанвилер авай терездин хел 
заланарда, яни чпин гунагьрилай 
гъил къачуз тадай мумкинвилер 
гзаф гузва. Анжах и кар патал 
хъсан крар авун, жув ягъалмиш 
хьайиди аннамишун, тахсир хиве 
кьун лазим къведа. Гьа икI, Ал-
лагь-Тааладивай мергьяматлувал 
тIалабна, жезмай кьван хъсан 
крар авун, ахъаяй кпIар къаза 
(эвез) хъувун, абурун бурж ала-
мачиз хьайитIа суннат-кпIар авун, 
Кьуръан, жуьреба-жуьре дуьаяр 
кIелун, Исламдин илим чирун, 
къадагъа авунвай краривай кьил 
къакъудун меслят къалурзава. 
Вучиз лагьайтIа хъсан крарай 
ийизвай мергьяматлувилер хьиз, 
пис крарай гузвай жазаярни гзаф 
сеферра артух жезва.

Чир хьухь, сив хуьзвай касди 
Аллагь-Тааладиз вичин вафалу-
вал къалурзава, гьа и саягъда Ал-

лагь-Тааладин бенде халкь авур 
Халикьдиз мукьва жезва.

Сив хуьн – им гьар са мусур-
ман патал руьгьдин рузи я. Шукур 
хьайи Аллагь-Тааладиз вафалу 
тушиз ийизвай крарихъ рябет 
жедач. Аллагь-Тааладиз са куьнин 
патахъайни игьтияж авайди туш, 
Вичиз рикI гвачиз ибадат авунни 
Ада кьабулзавайди туш.

Сив хуьн – гьам руьгь патал, 
гьам беден патал менфятлу кар 
я, ада мусурмандин къаст мягь-
кемарзава. Сив хуьн сагълам 
муъмин патал ферз я. Сив гвай 
касди вичин кьилиз къвезвай 
нубатсуз фикиррал, темягьрал 
пак вацран гьар юкъуз залпанд 
гьалчзавайди я, гьа идакди адаз 
вичиз менфят жезва, ам гьарам 
крар авуникай хуьзва, беден адаз 
муьтIуьгъарзава, вацран къене ам 
дуьз чкадиз хкизва.

Хуьрекдиз темягьна ва я маса 
ниятар аваз, сив хуьнин къайдаяр 
чIурна виже къведач. Аллагь-Та-
алади къадагъа авунвай крарикай 
бедендин вири паяри – вилери, 
япари, меци, гъилери, кIвачери 
чеб хуьзвайла, анжах гьа и чIавуз 
хуьзвай сивер турус жеда. Сив 
хуьн себеб яз инсандин рикIиз са-

бур яда. Эгер са вуж ятIани квехъ 
галаз гьуьжетар ийиз алахъайтIа, 
жезмай кьван хъел къвен тийиз 
алахъ, жував сив гвайди я лагь. 
Аллагь-Тааладиз дуьаяр ийиз 
сивер хуьзвай касди фитне-гъи-
бетдик кьил кутун, мецин (сивин) 
харчивал авун виже къведач. Гьа 
идалди чна Халикьдиз жуван ва-
фалувал къалурда.

Сив хуьзвай чIавуз хуквадал, 
санлай бедендал гуж акьалтдач, 
руьгь мягькем, рикI михьи жеда, 
рикIиз гьакъикъатдани нур аватда. 
Кьуръан кIелиз, дуьаяр ийиз хьай-
ила, руьгьдив динжвал агакьда.

РикIе Аллагь-Тааладиз мукь-
вавилин гьисс гьатда, гуьгьуьл 
халисандаказ ачух жеда. Сив гвай 
касди вахт-чIав дуьм-дуьздаказ 
вилив хуьда, гьикI лагьайтIа ада 
сив кьадай ва сив хкуддай вах-
тарал амал авуна кIанзавайди я. 
Гьа икI, са вацран къене ам халис 
низамда гьатда, гуьгъуьнлайни 
ам вахтунал къимет эцигиз, вахт 
гьакI гьавайда серф тийиз вердиш 
жеда. Вири ибур тербияламишу-
нин къайдайрик акатзавай крар я.

РикIивай ният авунвай, Ал-
лагь-Тааладиз чавай кIанзавайвал 
ва адан Расулди (с.а.с.) чаз чи-
райвал сив хуьзвай кас патал им 
агъур кIвалах туш. Амма, къе чаз 
аквазвайвал, хейлин мусурман-
ри сив хуьдай варз, нефс вилик 
авуна, тIуьнар-хъунардай вацраз 
элкъуьрзава.

Ибадатдин, дуьайрин, Кьуръ-
андин варз машгъулатринни къал-
макъалрин вацраз элкъуьрзавай-
бурун гьерекатар Аллагь-Таала-
дини Адан Пайгъамбарди (с.а.с.) 
кьабулдайди туш. Мадни рикIелай 
алудмир: сив хуьн – им тек са 
тIуьникайни хъуникай акъвазун 
лагьай чIал туш. И вацра мецин 
(сивин), гьакI бедендин маса па-
ярин гунагьривайни яргъа хьун 
чарасуз я. Садакайни чIурукIа 
рахамир, пис крар ийимир, акси яз 
и вацра жезмай кьван хъсан крар 
ийиз чалишмиш хьухь.

«АС-САЛАМ» ГАЗЕТДАЙ

Гьасан АМАХАНОВ

∗ Бухаридини Муслима (р.а.) 
Абу Гьурайрадилай (р.а.) Пайгъ-
амбардин (с.а.с.) гьадис агакьарна: 
«Рамазан варз алукьайла, Женнет-
дин варар ачухзава ва Жегьеннем-
дин варар агалзава, шейтIанарни 
къандалра твазва».

∗ Тирмизиди, Гьакима ва На-
саиди (р.а.) агакьарнавай гьадисдин 
эхирда лагьанва: «Рамазан варз 
алукьайла, малаикди хабар гузва: 
«Эй, хъсанвал кIанзавайди, хъсан 
амалар ийиз алахъ! Эй, писвилихъ 
къекъвезвайди, ви кеспидикай 
кьил къакъуд». Гьакима (р.а.) и гьа-
дис Бухаридинни Муслиман (р.а.) 
шартIуналди якъинди я лагьана.

∗ Исфагьаниди (р.а.) Абу Гьу-
райрадилай (р.а.) Пайгъамбардин 
(с.а.с.) гьадис агакьарна: «Рама-
зан варз алукьайла, Аллагь-Таала 
Вичин халкьдиз килигзава, Ам 
садра килигай касдиз гьич аквадач. 
Рамазан вацран гьар са юкъуз Ал-
лагь-Таалади Жегьеннемдин цIукай 
агъзурралди инсанар азад ийизва. 
Рамазандин 29-йиф алукьайла, Ада 
вири вацра азадай кьван инсанар 
азадзава. Суварин йифиз малаикри 
ван хкажзава ва Аллагь-Таалади 
абурал Вичин Нур ракъурзава. 
Суварин юкъуз Халикьди абуруз 
малумарзава: «Эй, малаикар, вичин 

хиве тур везифа кьилиз акъудай 
касдиз вуч авун лазим я?» Мала-
икри жаваб гузва: «Адаз вичин 
кIвалахдин гьакъи тамамдиз гана 
кIанда». Аллагь-Таалади лугьузва: 
«Куьн шагьидар хьурай, За абурун 
вири гунагьрилай гъил къачуна».

∗ ТIабараниди (р.а.) Убай-
дат бну Сабиталай (р.а.) гьадис 
агакьарна: «Куьне хъсан амалра 
ийизвай чалишмишвилер акурла, 
Аллагь-Таалади квел Вичин регьим 
къурзавай, гунагьрикай михьзавай, 
тIалабунриз жаваб гузвай варз – 
Рамазан алукьна. Малаикрин вилик 
Ада квелди дамахзава, гьавиляй 
куьне Халикьдиз анжах хъсан ама-
лар къалура. И вацра бахтлу тахьай 
кас Аллагь-Тааладин регьимдикай 
магьрум жеда».

∗ Байгьакъиди ва Насаиди 
(р.а.) Абу Гьурайрадилай (р.а.) 
Пайгъамбардин (с.а.с.) гьадис ага-
кьарна: «Алукьна Рамазан – бере-
катдин варз, Аллагь-Таалади ин-
санрин хиве сив хуьн тунвай, цавун 
варар ахъа жезвай, Жегьеннемдин 
варар агалзавай, иблисар къандалра 
твазвай, вичин са йиф агъзур вацра-
лай хийирлу варз».

∗ ТIабараниди (р.а.) агакьар-
навай гьадисдин эхирда лугьузва: 
«Рамазан вацра михьи тахьай (яни 
туба авуна дуьз рекьел кам вегьин 
тавур) касдиз азаб ва магьрумвал 

жеда. И вацрани ам гунагьрикай 
михьи тахьайтIа, бес мус хьурай?!»

∗ Абу Шейха Саид Худриди-
лай (р.а.) агакьарнавай Пайгъам-
бардин (с.а.с.) гьадисда лагьанва: 
«Рамазан – зи умматдин варз я. Са 
кас начагъ хьайила, ам адал кьил 
чIугваз фида. Сив гвай арада ада таб 
туртIа, чIуру гафар лугьун тавуртIа, 
гьалал тIуьналди сив хкудайтIа, 
экуьнин ва месин кпIар мискIинда 
авуртIа, ферз кпIар лайихлу те-
гьерда ийиз алахъайтIа, ам вичин 
хамунай экъечIзавай гъуьлягъ хьиз 
гунагьрай экъечIда».

∗ Ибн Гьузаймади (р.а.) вичин 
«Сагьигьда» кхьенвай Байгьакъиди 
ва Абу Шайха Абу Масуд Гъифари-
дилай (р.а.) агакьарнавай гьадисда 
лагьанва: «Эгер лукIариз Рамазан 
вуч ятIа чир хьанайтIа, абуруз Ра-
мазан варз йисан къене давам хьана 
кIан жедай».

∗ Ибн Гьажара (р.а.) лагьана: 
«Рамазан варз куьтягь хьана кIан 
хьун еке гунагь я. Аль-Амираниди 
(р.а.) лагьана: «Рамазан варз фад 
акъатна куьтягь хьана кIан хьун еке 
гунагьрикай сад я жеди, амма ихь-
тин мурад Аллагь-Тааладиз ибадат 
ийиз такIанвиляй арадал атанатIа, 
инсан ягъалмишвиле (куфрда) гьа-
тунин къурхувални ава».

СИВ ХУЬНИН СУВАБДИКАЙ ГЬАДИСАР

ДИНДИН МЕСЭЛАЙРАЙ

РАМАЗАН – РЕГЬИМДИН ВАРЗ!
Ингье, иман гвай гьар са мусурманди гуьзлемишзавай йисан 

варцарикай виридалайни пак Рамазандин варз – сивер хуьдай 
варз алукьнава. И варз мусурманар патал иллаки кьетIенди я. 
Рамазандин вацра сив хуьн яшар бегьем (акьулбалугъ) хьайи 
гьар са мусурман патал ферз (мажбури кар) я. Лайихлудаказ баш-
ламишай ферз кар лайихлудаказ кьилизни акъудун патал квез 
Аллагь-Таалади Вичи рехъ ачухрай. Амин!

Мурсал АЛПАН

ЛЕЗГИ ЧIАЛ


