
И йикъара Хийир Аб-
дулкеримовахъ хьан-
вай мад са чIехи агал

кьуникай адан ярардустари чав 
хабар агакьарна. Малум хьайивал, 
2020йисан Вирироссиядин дух-
туррин конкурсдин “Лап хъсан 
оториноларинголог” номинацияда 
Х.Абдулкеримова сад лагьай чка 
кьуна. 36 номинациядикай иба-
рат чIе хи конкурсда санлай 526 
лайихлу духтурди иштиракна. 
Гъалибчияр и йи къара РФдин 
здравоохраненидин министр Ми-
хаил Мурашкодин председател-
вилик квай конкурсдин кьилин 
комиссияди тайинарна.

Ахцегь райондин Калукрин 
хуьряй тир Хийир Абдулкеримов 
1986йисалай Уралда яшамиш 
жезва.Ина ам оториноларинго-
логиядин ва нейрохирургиядин 
рекьяй тIварван авай пешекар, 
Уралдин федеральный округдин 
ва Свердловскдин областдин 
кьилин отоларинголог, Уралдин 
гьукуматдин медицинадин акаде-
миядин профильный кафедрадин 
заведующий, профессор, Екате-
ринбургдин 40нумрадин ГКБ
дин оториноларингологиядин 
отделенидин заведующий я.

Пешедин рекьяй сифтедай 
духтурди Тюменда, Агъа Тагилда 
кIва лахна, гуьгъуьнлай ам Ека-
теринбург шегьердиз акъатна. 
Медицинадикай хъсан хабар авай 
алим яз, Хийир Тагьировича 300 
дав агакь на илимдин кIвалахар, 
гьа жергедай яз 5 монография, 
студентар патал 15 пособие кхье-
на. Нуфузлу пешекар гьамиша 
кIва  лахдик, гьерекатдик ква. Ам 
не рай гипофиздин лап четин опе-
рацияр кьилиз акъудзавай тежри-
балу хирург я. Ихьтин операцияр 
кьилиз акъудиз жезвай хирургар 
чи уьлкведа са акьван гзаф авач.

Хийир Тагьировичан регьим-

лувиликай, дикъетлувиликай, 
бажарагълувиликай чпин патай 
интернетдин сайтда алхишдин 
гафар кхьизвайбуру ам Аллагь-
дин патай пай ганвай кьетIен 
пешекар яз гьисабзава. Къейдна 
кIанда хьи, Абдулкеримоври 
саки духтуррин сихил ара дал 
гъанва. Хийир Тагьировича  уь-
муьрдин юлдаш Зубейда Сей
фуллагьовнадихъ галаз пуд хва 
чIехи авунва. ЧIехи кьве хвани 
духтурар я. Х.Абдулкеримова 
медицинадин илимрин канди-
датвилин диссертация 1996йи-
с у з  С а н к т  П е т е р бу р гд и н 
С.М.Кирован тIвару нихъ галай 
Военномедицинский академия-
да ва докторвилин диссертация 
2003йисуз СанктПетербургдин 
И.П.Павлован тIварунихъ галай 
медицинадин госуниверситетда 
хвена.

Ам Россиядин оториноларин-
гологрин илимдин кIватIалдин 
президиумдин член, и рекьяй 
Свердловский областдин ва Урал-
дин кьилин пешекар, Сверд-
ловский областдин здравоохра-
ненидин Министерствода ото-
риноларингологиядин рекьяй  
медицинадин къуллугъчияр аттес
тация авунин комиссиядин пред-
седатель, гьа и пешедай РФдин 
Мин  здравдин бюродин член, 
Свердловский областдин патай 
Вирироссиядин “Объединение 
ЛОР педиатров” жемиятдин ас-
социациядин член я. Хийир дух-
турди гьар йисуз вичин гъвечIи 
ватандиз хъфидай мумкинви-
лерни жагъурзава. Чна Хийир 
Тагьировичаз къазанмишнавай 
цIийи агалкьун мубаракзава. Къуй 
адахъ чандин сагъвал ва кIвалахда 
мадни зурба агал   кьунар хьурай!
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МУШТУЛУХ

Чи баркаллу районэгьли, 
«Дагъустандин стра-
ховой фондунин доку-

ментациядин кьилин къуллугъ» 
ГБУдин руководитель, Россиядин 
Президентдин ва РДдин Кьилин 
грантрин гъалибчи Мегьамедов 
Ислам Мурадович Дагъустандин 
Общественный палатадин член-
виле хкянава. Мубаракрай!

Гьуьрметлу жегьил ду-
стар! РикIин сидкьидай 
тебрикзава квез уьлкве-

дин жегьилрин Югъ! Им куь, къе-
нин школьникринни студентрин 
кьетIен сувар я. Чи райондин ва 
республикадин пакадин хушбахт 
югъ куь чирвилерилай, энерги-
ядилай, активвилелай, карчиви-
лелай, къастунал кIевивилелай 
аслу я. Инанмиш я хьи, квелай чи 
уьмуьр хъсанвилихъ дегишариз 
алакьда. Къе чна илимдин, спорт-
дин, экономикадин ва яшайиш-
дин маса хилерани чи райондин 
жегьилрин агалкьунрал гьахъ-
лудаказ дамахзава. Чи халкьдин 
хъсан адетар хуьзвай, бубайрин 
баркаллу крарилай чешне къачуз-
вай, дидебубадинни муаллимрин 
тарсарал амалзавай куьн пара 
кьадар сагърай! 

Ахцегь райондин жегьилар 
хъсан гьар са карда гьамиша 
викIегь ва кIвенкIвечи жергейра 
хьайиди я. Куь къуват ва ала-
кьунар чаз иллаки алай четин 
девирда герекзава. Чун, райондин 
руководство, квез алакьдай вири 
жуьредин куьмекар ийиз, куь 

бажарагъ ва алакьунар ачухариз 
гьазур я. Алай муракаб девирда 
куь рекье, якъин, гьар жуьре 
четинвилер ва манийвилерни 
гьалтда, гъалатIарни жеда. Абур 
квевай лайихлувилелди алудиз 
жеридахъ чна инанмишвалза-
ва. Кьилинди, четинвилерихъай 
кичIе тахьана, къастунал кIеви яз 
виликди, гъалибвилихъди гьере-
катна кIанда. И месэлада чна квез 
чандин сагъвал, хсуси къуватрихъ 
инанмишвал ва гьар са карда агал-
кьунар тIалабзава. 

«АХЦЕГЬ РАЙОН» 
МР-дин КЬИЛ                                   

О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

ЖЕГЬИЛРИН ЮГЪ МУБАРАКРАЙ!

З.ГЬАМЗАЕВА

24июндиз райцентрда рай-
ондин руководстводи ва обще-
ственностдин векилри Ватандин 
ЧIехи дяведа телеф хьайи аскерар 
рикIел хуьнин лишан яз обелискдив 
цуьквер эцигунин мярекат кьиле 
фена. Ада муниципальный район-
дин кьил Осман Абдулкеримова, 
депутатрин райсобранидин пред-
седатель АбдулКерим Палчаева, 
райондин кьилин заместителри, 

«Ахцегь район» МРдин культура-
дин, спортдин, жегьилрин полити-
кадин ва туризмдин Управленидин 
начальник Къизтер Гъаниевади, 
райондин общественный Советрин 
председателри ва Жегьилрин пар-
ламентдин активистри иштиракна. 

ЧIехи Гъалибвилин 75 йисан 
юбилейдиз район мукьуфдивди 

гьазур хьанвай ва гьар жуьре се-
ренжемар кьиле тухун фикирдиз 
къачунвай. Амма пандемиядихъ 
галаз алакъалу яз арадал атанвай 
четин гьалар фикирда кьуналди, 
уьлкведин руководстводи Гъалиб-
вилин Парад кьиле тухун тавунин 
къарар кьабулна. Цуьквер эцигунин 
серенжем кьиле тухудайла, адан 
иштиракчийрин хатасузвилин 
месэлаярни фикирда кьунвай ва 
абурун арада талукь тир мензил 
тунал амалзавай.

Муниципалитетдин руководи-
тель Осман Абдулкеримова кIватI 
хьанвайбурун фикир чи аскеррал 
гьалтай гзаф кьадар четинвилерал 
желбна. Тарих дегишарун патал 
бязибуру ийизвай алахъунри гьар 
са хизандин, уьлкведин гьар са 
агьалидин намусдик хкIуьрзава, – 
лагьана ада. 

ЦУЬКВЕР ЭЦИГНА

СЕСЕР ГУН КЬИЛЕ ФИЗВАМ.НАРИМАНОВ,
райондин ТИК-дин член

Гьеле 25июндилай район-
дин сечкидин 31 участокди 
РФдин Конституциядик 

алаваяр кухтунин рекьяй сесер гун 
патал гуьгьуьл авай райондин агьа-
лияр кьабулзавай. Райондин Обще-
ственный палатади гуьзчияр яз 75 
кандидат къалурнава ва абурув ви-
ридав удостоверениярни вахканва. 
Инин председатель Али Исмаилов, 
дишегьлийрин Советдин председа-
тель Таира Муспагьова, Жегьилрин 
парламентдин председатель Рустам 
Шакиров ва райондин культурадин 
Управленидин спортдин, жегьилрин 
политикадин ва туризмдин отделдин 
кьилин пешекар Айвар Насиров 
общественный гуьзчияр кIвалахдив 
эгечIунин къайдадихъ галаз таниш 
хьун патал вилик квай юкъуз терри-
ториальный сечкидин комиссиядин 
председатель Байрам Бабаевахъ 
галаз гуьруьшмиш хьана. Ада къейд 
авурвал, сечкидин комиссиядин 
членри, общественный гуьзчийри 
ва сесер гуна иштиракзавай агьалий-
ри чпини, сифте нубатда, РФдин 
Роспотребнадзорди къалурнавай 
санитариядинни эпидемиологиядин 
къайдайрал амал авун лазим я.

Кьилди къачуртIа, гуьзчий-
рив участокда хьунин вахтунилай 
аслу яз са шумуд жуьт маскаяр, 

антисептикар ва цин запас хьана 
кIанда. Абуруз сечкидин участокриз 
удостоверение ва РФдин гражда-
ниндин паспорт къалурайла къве-
дай ихтияр ава. Идалайни гъейри, 
общественный гуьзчийриз сечкидин 
ящикриз муьгьуьр ядайла, сесер 
гун кьиле тухудайла, сечкичийрин 
сесер гьисабдайла ва сесер гунин 
нетижайрин гьакъиндай протоколар 
туькIуьрдайла сечкидин участокра 
жедай ва гьакIни тестикьарнавай 
маса документрин копияр къачудай 
ихтияр ава. 

«Чун тарихдин чIехи вакъиадин 
вилик ква ва ада яшайишдинни 
экономикадин рекьяй вилик финин 
карда чи обществодин гележег 

тайинарда. Гьавиляй чун сесер гун 
кьиле тухунин кардив еке жавабдар-
вилелди эгечIун лазим я», – лагьана 
Али Исмаилова.

Коронавирусдин инфекциядик 
азарлу хьунин дуьшуьшрин вилик 
пад кьунин мураддалди 25июнди-
лай районда кIвалерай экъечI тавуна 
сесер гунин кIвалах тешкилна. 
Сечкидин комиссиядин членри чпиз 
кIвалерай экъечIдай мумкинвал 
авачир агьалийрив махсус кIватIалар 
агакьарна. Абурук азардикай жува
жув хуьдай такьатар, бюллетень 
ва са сеферда ишлемишдай ручка 
акатзава.

Комиссиядин членар агьалийрин 
патав къведайла жуважув хуьдай 
серенжемрал кIевелай амалзава. 
Гьар юкъуз райондин цIудралди 
агьалийриз – яшлу инсанриз ва 
чпихъ сагъламвилин рекьяй сер-
гьятламишнавай мумкинвилер 
авай агьалийриз уьлкведин кьисмет 
гьялунин карда иштиракдай мум-
кинвал жезва. Къейдин, районда 
18 агъзурдав агакьна сечкичи ава. 
Сесер гунин кIвалах 25июндилай 
башламишнава. Ам сесер гудай 
1июлдалди давам жеда. Сечкидин 
вири участокри пакаман сятдин 
8 далай нянин сятдин 20 далди 
кIвалахзава.    

ЧИ КОРР.

Кьве йис идалай вилик чна газет кIелзавайбур РФ-дин лайихлу 
духтур, медицинадин илимрин док тор, здравоохраненидин хиле 
гзаф йисара зегьмет чIугунвай ва и кар гьакъисагъвилелди дава-
марзавай  Хийир Тагьирович Абдулкеримовахъ галаз танишарнай.

ЧИ ВАТАНЭГЬЛИЯР – ГЬАР САНА

ЛАП ХЪСАН ДУХТУР



2 ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ 1-июль, 2020-йис, №26

ЧИ КОРР.

Урусатдин хейлин шегьер-
ра хьиз, Краснодардани 
фадлай яшамиш жезвай 

лезгияр тIимил авач. Хайи чиливай 
яргъа хьанватIани, абуру чеб авай 
чкайра милли адетар, халкьдин чIал 
ва меденият хуьзва. Ихьтин ксари-
кай сад  Нажмудин  Велединович  
Муртузов  я. Ам 1973йисан 9ян-
вардиз Ахцегь райондин Фиярин 
хуьре дидедиз хьана. 1990йисуз 
ана юкьван мектеб куьтягьна, 
19911993йисара РФдин яракьлу 
кьуватрин жергейра къуллугъна.

19931994йисара ада “Евразия 
турс” ОООдин директордин заме-
стителвал авуна. Хъсан чирвилер, 
кьатIунар ва рикIе чIехи мурадар-
ни къастар авай жегьилди гзаф 
крарик кьил кутуна. 1994йисуз  
ам Кубандин госуниверситетдин 
юридический факультетдик экечIна 
ва вад йисалай анаг агалкьунралди 
куьтягьна. Студент яз, 1995йисуз 
Нажмудина Краснодарда сифте яз 
“Вуч? Гьина? Мус?” къанажагъдиз 
талукь къугъу нин клуб тешкилна 
ва адакай анин сад лагьай прези-
дент хьана. Университетда кIелдай 
йисара юридический факультетдин 
спортдинни медениятдин вири 
мярекатар адан гуьзчивиликни 
жавабдарвилик квай. Краснодардин 
КВНда Нажмудинан регьбервилик 
хьайи “Къанундин сергьятар — 
Краснодардин юристар” дестеди-
кай галазгалаз кьве йисуз (1998
1999) шегьердин гъалибчи хьана.

Кьисметди Махачкъаладиз 
ахкъудай жегьил пешекарди 
19992002йисара “Атом” ЗАОда, 
гуьгъуьнлай кьве йисуз “Юждаг” 
МУПда — юрист, 2009йисалди 
“Теплоэнергетик Россоюзстрой” 
ОООда чIехи юристмеслятчи яз 
кIвалахна. 2003йисуз Краснодарда 
“Дагъустандин цIили нин  машгьур 
пагьливанар” тIвар алаз Нажмудин  
Велединовича тешкилай ансамблди 
федеральный каналрин телепро-
ектра Дагъустан Республикадин 
ва Краснодардин крайдин патай 
иштиракзава, чпин алакьунар РФ
дизни, СНГдизни раижзава.  Исят
да  цIилинин пагьливанрин дестедал 
“Росэкстрим” тIвар ала. ДатIана 
тешкилатчивилин крар бажармиш-
завай ватанэгьлиди 2005йисуз “Са-
мурКубань” тIвар алай футболдин 
команда арадал гъана.

Халкьдин ватанпересди 
2014йисалай  Краснодардин край-
дин лезгийрин жемятдин тешки-
латдин (ККОО) председателдин 
заместитель яз зегьмет чIугвазва.  
Медениятдин мярекатар тешки-
лунин, кьиле тухунин жигьетдай 
адахъ лап хъсан алакьунар ава. 
Нажмудинан хизанда рушни гада 
чIехи жезва.

Краснодарда авай чи ватанэгь-
ли, блогер ва карчи Заур Балакшие-
ва Нажмудин Муртузован гьа къин
дай икI лугьузва: “Адахъ галаз зун 
15 йис идалай вилик, Краснодарда 
авай лезгийри Яран суварин мяре-
кат кьиле тухудайла, таниш хьана. 
Ам милли мярекатар тешкилуник 
кьил кутазвай, вичи тамадавални 
ийизвай инсан я. Адан гафарихъ 
яб акалайла, гуьгъуьнлай ада кьиле 
тухузвай крарикайни чир хьайила, 
заз ам рикI михьи, милливилихъ 
ялзавай ватанперес  тирди чир 
хьана. Ам халкьдин месэлайрикай, 
тарихдикай, медениятдикай хабар 
авай кас я”.

Къуй чи ватанэгьлияр, гьина 
аватIани, сагъ ва шад, чпихъни еке 
агалкьунар хьурай!

ХУЬРЕРИЗ – КЪУЛАЙВАЛ!

РЕКЬЕРИН ЕРИ ХЪСАН ЖЕДА
М.НАРИМАНОВ

26июндиз чкадал фейи совещание кьиле 
тухун ва рекьерин гьал ахтармишун патал «Да-
гавтодор» ГКУдин векилар Ахцегь райондиз 
мугьман хьана. Пешекарар иниз атун райондин 
руководстводи пудратчиди чкадин ва республи-
кадин метлебдин рекьер къайдада аваз хуьнин 
кIвалахар кьилиз акъуд тавун себеб яз са шумуд 
сеферда арзаяр рекье тунихъ галаз алакъалу 
тир. Гьа икI, райондиз «Дагавтодор» ГКУдин 

руководителдин заместителар тир З.Умаханов 
ва Х.Рагьимов, гьакIни и карханадин отделрин 
начальникар атана. Ахтармишзавай вахтунда 
тайинар авурвал, «ДРСУ77» ОООдиз идалай 
вилик къалурнавай кимивилер гьелени арадай 
акъуднавач. Пудратдин тешкилатди регламент-
дин кIвалахарни – фурар ахцIурдай ремонт, 
рекьеривай яд къакъуддай имарат кIвачел ах-
кьулдун, яд ахъайдай трубаяр ва муькъверин 
имаратар михьун, рекьерин къерехар ва машинар 
фидай пай профилировка авун, рекьер авахьна-
вай шимерикай ва къванерикай михьун, рекьера 
авай лишанриз ва тIебии тушир имаратриз ширер 
ягъун ва масабур кьилиз акъуднавач. 

Идалай кьулухъ Ахцегь район МРдин ад-
министрациядин заседанийрин залда райондин 
муниципалитетдин руководстводин векилрихъ 
ва хуьрерин кьилерихъ галаз «Дагавтодордин» 
пешекаррин совещание кьиле фена. Абуру гуь-
гьуьл авай гьар садаз пудратдин тешкилатдин 
кIвалахдин гьакъиндай вичин фикир лугьудай 
ва рекьер алай гьалдихъ галаз алакъалу тIал алай 
месэлаяр къарагъардай мумкинвал гана. 

«Фиярин хуьр» СПдин кьил Шамсуллагь 
Азизова хуьруьз фидай рехъ мукьвалмукьвал 
къванер авахьуналди къайдадай акъатзавайви-
лел ва и карди дагълух хуьруьн гьакIдани залан 
уьмуьр четинарзавайвилел фикир желбна. Ида-
лайни гъейри, муьгъ тахьунихъ галаз алакъалу 
яз, хуьруьнэгьлияр чпин кIвалериз гзаф йисара 

гьакъикъатда сирнавдай къайдада финиз мажбур 
жезва. «Калукрин хуьр» СПдин кьил Жагьфер 
Жалилова лап чIуру гьалда авай муькъуькай 
рикIел хкана. Хуьруьн администрациядин кьилин 
заместителди лагьайтIа, Къутункъарин хуьруьн 
терефдихъ фенвай республикадин метлебдин 
рекье къир цун тIалабна. ГьикI лагьайтIа, ада Ка-
лукрин хуьруьн центральный куьче яз къуллугъ-
зава. Гьа ихьтин метлебдин месэлаяр «сельсовет 
Хрюгский», «Гутумрин хуьр» ва «Ухулрин хуьр» 
СПрин кьилерини къарагъарна.

«Сельсовет Ахтынский» СПдин кьил Ни-
зами Эфендиева рекьерин къуллугъдин пеше-
каррин фикир райондин центрдин территория 
ва адан къерехар тирвал фенвай республикадин 
метлебдин рекьер авай гьалдал желбна. Ада 
хабар гайивал, инициативный дестейри хсуси 
такьатрин гьисабдай рекьера авай фурара це-
ментдин раствор цузва. Имни виже къведай кар 
туш, вучиз лагьайтIа пудратчиди къейднавай 
кIвалахрай пул къачузва ва и месэлани «Дагав-
тодор» ГКУдиз талукь я.

Хуьрерин кьилерин теклифриз талукь яз 
мугьманри къейд авурвал, 2020йисуз Калукрин 
муькъвел адан кар алай конструкцияр мягьке-
марун патал гьар йикъан ремонт кьиле тухуда. 
Идалайни гъейри, и муьгъ ихьтин жуьредин 
муькъвер ремонт авунин рекьяй федеральный 
программадик кутунва ва къведай йисалай има-
рат капитальный ремонт авун патал герек тир 
документация гьазурда ва экспертизаяр кьиле 
тухуда. Гьа са вахтунда 2023йисалди Ахцегь 
райондиз гьахьзавай рекьин участокда къир цун 
фикирдиз къачунва.

Совещанидин вири иштиракчийри пудрат-
дин тешкилат тир «ДРСУ77» ОООди рекьер 
къайдада аваз хуьнин кIвалах гъиляй вегьинин 
месэладиз кьетIен фикир гана. Хуьрерин вири 
кьилери рейсадвилелди рекьерин къуллугъдин 
кIвалахдилай наразивал къалурна. Абуру къейд 
авурвал, и тешкилатдин тахсирдалди аварийный 

гьалар арадай акъудун энгел жезва ва нукьсанар 
гзаф вахтара амукьзава. Рекьер алай гьалдиз 
талукь яз «Ахцегь район» МРдин депутатрин 
райсобранидин председатель АбдулКерим 
Палчаева баянар гана. Ада хуьрерин кьилерин 
тереф хвена ва республикадин метлебдин рекьер 
ремонт авун патал муниципальный бюджетдай 
такьатар харжун законсуз кар тирди къейдна.

«Чкадин бюджетдин рекьерин фондунин 
такьатар чна гьар йисуз хуьрерин къенепатан мет-
лебдин рекьер ремонт авуниз ва эцигуниз ракъур-
зава, – давамарна ада. – ИкI, «Зи Дагъустан – зи 
рекьер» программадай, софинансированидин 
сергьятра аваз чна алатай ва гьамни цIинин йи-
суз Ахцегьрин хуьруьн центральный куьчейра 
къир цазва. Идалайни гъейри, транспортдин на-
логдин гьисабдай (амни гила муниципалитетда 
амукьда) чна Гьажи Ахтынскийдин тIварунихъ 
галай куьчеда тамамвилелди къир цун фикирдиз 
къачунва. Идалай вилик ихьтин кIвалахар район-
дин хуьрерин са шумуд куьчеда кьилиз акъуднай. 
Амма республикадин метлебдин рекьерин гьал 
аквазвай райондин агьалийри чалай наразивал 
къалурзава. Абуру а кар кьатIузвач хьи, и уча-
стокрин ремонт кьиле тухун чи ихтиярда авай 
месэла туш. Чавай чпивайни аварийный гьалар 
арадал атай дуьшуьшда пудратрин тешкилатдин 
руководителдиз зенг ийиз жезвач. Зирзибил хута-
хунин месэладихъ галаз санал и кардини чкадин 
гьар са агьалидик къалабулух кутазва. 

Кьве къурулушдин – рекьерин къуллугъдин 
ва зирзибил хутахунин рекьяй региональный опе-
ратордин кIвалах дибдай хъсанарунин игьтияж 
ава. Им конкурсда намуслу тушир пудратчиди 
иштирак авунин нетижа я. Гьа са вахтунда Ахцегь 
районда «ДЭП4» карханадивай менфятлудаказ 
кIвалахиз жеда. ГьикI лагьайтIа, и тешкилат 
тамамвилелди техникадалди таъмин я ва адавай 
энгел тавуна чарасуз тир кIвалахар кьилиз акъу-
диз жеда. Чазни нивай истемишдатIа чир жеда. И 
дуьшуьшда чаз пудратчи жагъурунин, ам гуьзе-
тунин ва 2 йисуз квез чарар кхьинин чарасузвал 
амукьдач. Чун а кардихъ умудлу я хьи, и месэла 
гила хьайитIани гьялда. 

«Дагавтодордин» къуллугъчияр райсобрани-
дин председателдин рахунрихъ галаз рази хьана. 
Пешекарри инал къарагъарнавай месэлаяр дикъ-
етдиз къачуна ва абур гьялунин карда атанвай 
мугьманри вири патарихъай куьмекар гун хиве 
кьуна. Совещанидин нетижайрай вичин хивевай 
контрактдин мажбурнамаяр кьилиз акъуд таву-
нихъ галаз алакъалу яз пудратдин тешкилатдихъ 
галаз авай икьрар къуватдай вегьинин процедура-
дин эвелдин гьакъиндай къарар кьабулна. 

АбдулКерим Палчаева райондин руковод-
стводин ва агьалийрин тIварунихъай мугьманриз 
райондиз атунай ва адан дердийриз дикъет гунай 
чухсагъул лагьана. Депутатвилин корпусдин 
председателди талукь тир къарар кьабулуник ва 
хиве кьунвай вири мажбурнамаяр тамамвилелди 
кьилиз акъуддай пудратдин тешкилат тайинару-
ник умуд кутуна.

ЧИР ХЬУН 
ХЪСАН Я

∗ Кьил элкъвезвайла, 300 
г серг михьна, банкадиз вегьена, 
винелай банка ацIудалди эрекь 
илична, кьве гьафтедин вахтунда  
мичIи чкада эцигда. Ахпа йикъа 
са сеферда и къаришмадин 20 
стIал истикандин кьатIа авай 
некIедиз вегьена хъвада. Са вац-
ралай кьил эл къуьн  ва тIа хьун 
михьиз квахьда. И рецепт гзаф 
нетижалуди я.

∗ Мекьи хьана, хур тIар за
вай ла, анардин мижедиз яд яна, 
ам гьалва дихъ галаз хъун меслят 
къа лурзава .

∗ Нерай нефес чIугваз те-
жезвайла, гайморит авайла, 
300 г михьи  авунвай серг як 
регъведай машиндай авадарна, 
са литр эрекь илична, 21 юкъуз, 
вахтвахтунда юзуриз, мичIи 
чкада эцигда. И къаришма са 
къапуниз ичIир да, ахпа ам нерин 
гьар са хилез 23 стIал ве гьеда. 
Идалайни гъейри, фу тIуьрда лай 
гуьгъуьниз хуьрекдин са тIуруна 
авайди некIедихъ галаз хъвада.

Р.МУРСАЛОВ

Ахцегьрин хуьре «Зи Дагъу-
стан – зи рекьер» программа 
кьилиз акъудунин сергьятра 

аваз хуьруьн къенепатан метлебдин 
рекьер аваданламишунин кIвалахар 
кьиле физва. Къейдин, гъилевай йисуз 
винидихъ къалурнавай программадин 
бинедаллаз, Ахцегь районда рай-
центрдин куьчейрин са шумуд уча-
сток ремонтзава. Кьилди къачуртIа, 
А.Байрамован (1000 м.), Ленинан (200 
м.), Ю.Герейханован (150 м.) тIварарихъ 
галай куьчейра къир цун фикирдиз 
къачунва.

Идахъ галаз алакъалу яз, Ахцегьрин 
хуьруьн рекьерин кьилдин участо-
кра ремонтдин кIвалахар башламиш-
навайвиляй транспортдин гьерекат 
сергьятламишнава. Гьа икI, залан 
техникадин кIвалахдихъ галаз алакъа-
лу яз, Герейханован тIварунихъ галай 
куьчеда (150 м.) – «Гьакьар» мягьледи-
лай А.Аливердиеван тIварунихъ галай 
куьчедал кьван, Ленинан тIварунихъ 
галай куьчеда – «Ахтынский» МО МВД
дин майдандилай Вагьид Вагьабован 
тIварунихъ галай куьчедин къекъуьндал кьван, 
А.Байрамован тIварунихъ галай куьчеда – подъ-
емдилай республикадин метлебдин рекьин къекъ-
уьндал кьван транспортдин гьерекат вахтуналди 
сергьятламишна. 

Идалайни гъейри, Ахцегь Гьажидин тIварунихъ 

галай куьчеда тамамвилелди къир цада. И куьче 
аваданламишунин рекьяй кIвалахар райондин 
бюджетдин такьатрин гьисабдай кьиле тухуда. Абур 
алатай йисан транспортдин налог кIватIунин гьи-
сабдайни арадал атана. ИкI, 2019йисуз кIватIнавай 
транспортдин налог муниципалитетдив сифте яз 
субсидированидин жуьреда вахкана. 

МЯРЕКАТРИН 
ЧАРХАЧИ

КЪАЙДАДИЗ ХКИЗВА
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Россиядин ЦИКдин кьил 
Элла Памфиловади ма-
лумарайвал, Дагъустанда 

уьлкведин Конституциядик ала-
ваяр кухтунин рекьяй сесер гун 
кьиле физвай гьалдилай ам рази 
я. Уьлкведин ЦИКдин кьилевай 
касдин и жуьредин гафари, аквар 
гьаларай, РДдин Кьил Владимир 
Васильеван руьгь хкажнава. Адаз 
регионда и жигьетдай четинвилер 
аквазвач. И йикъара уьлкведин 
регионрихъ галаз кьиле тухвай 
видеоконференциядин вахтунда 
Элла Памфиловади чи республи-
кадин регьбердин адресдиз хуш 
гафар лагьана. Вич Владимир 
Васильевахъ галаз фадлай таниш 
тирди къейд авунихъ галаз санал 
ада Дагъустандин Кьили ина 
вири крар къайдадик кухтун па-
тал вичин хивез еке жавабдарвал 
къачунвайди рикIел хкана. 

– Заз кIвалахда куьн гьи жуь-
редин четинвилерал расалмиш 
жезватIа ва куьн абурай гьикI 
лайихлувилелди экъечIзаватIа, 
хъсандиз малум я. Гьавиляй чун 
квез куьмек гузни гьазур я. Чна 
Дагъустанда уьлкведин Кон-
ституциядик алаваяр кухтунин 
рекьяй сесер гун кьиле физвай 
гьалдилай разивалзава, – лагьа-
на РФдин ЦИКдин регьберди. 
В.Васильева Э.Памфиловадин 
гафар хушвилелди кьабулна ва 
«гьакъисагъ зегьметдай» адаз 
чухсагъул лагьана.

Конференциядилай кьулухъ 
акьван екеди тушир брифинг 
кьиле фена. А вахтунда журна-
лист Саркар Мегьамедова сесер 
гун тешкилунихъ галаз алакъалу 
тир четинвилериз талукь яз вугай 
суалдиз В.Васильева икI жаваб 
гана: «Жуван виликан коллегай-
ривай заз ина четинвилер ава  
лагьай хьтин гафар ван жезва. 
Куьн инанмиш хьухь: гьакъикъат 
эсиллагь масад я. Дагъустанда 
яратмишдай кIвалахдал рикI 
алай ва ислягьвилиз еке къимет 
гузвай лап хъсан инсанар яшамиш 
жезва. Абуру чпин ватанперес-
вилин ерияр гьеле 1999йисуз, 
международный терроризмдин 
нягьс ниятар кур авур вахтунда 
хъсандиз малумарна. Къейдин, 
массовый информациядин такьа-
три гзаф вахтара чина авай бязи 
татугайвилер раижзава. Амма 
санлай къачурла республикада 
авай гьалар дурумлубур я».

«Черновик» газетдай

СанктПетербургда «Даг-
дизелдин» торпедаяр 
туькIуьрунин рекьяй 

илимдинни теориядин лабора-
тория яратмишунин чешмейрин 
гьакъиндай суьгьбетна. Ина «Цин 

кIаникай фидай гьуьлуьн яракь» 
тIвар алай илимдинни техникадин 
кIватIал акъатнава. Ина дуьнья-
дин тIварван авай алим Шамиль 
Алиева торпедаяр проектламишу-
нин рекьяй илимдинни теориядин 
лаборатория яратмишунин рекьяй 
обзор ганва. СССРдин ва Россия-
дин Федерациядин тIварван авай 
алимрикай «Дагдизель» лаборато-
риядиз мукьвалмукьвал къведай 
мугьманар хьанва. Шамиль Алиев 
лагьайтIа, Россиядин гимияр 
туькIуьрдайбурун идеологрин си-
ягьда гьатнава. Вичи кIвалахзавай 
девирда лабораторияди Россия-
дин илимдик аквадай пай куту-
на. Ам уьлкведин оборонадин 
бажарагълувал мягькемарзавай 
механизмдин тайин тир пай хьана. 

Вич вилик финин гьар жуьре 
девирра лабораторияди Дагъу-
стандин образованидин къурулуш 
арадал гъуник ва вилик тухуник 

лайихлу пай кутуна. Проектиро-
ванидин теориядин кафедради 
ва САПРди и кIвалахра важиблу 
роль къугъвазвай. Адан сергья-
тра аваз вирисоюздин «Фролов
Алиев» семинар кардик квай. 

Нижний Новгородда гьа ихьтин 
кьвед лагьай лаборатория кардик 
хьайиди ва инани экранопланар 
патал ахтармишдай полигон аваз 
хьайиди гзафбуруз чидач.

Важиблуди а кар я хьи, «Даг-
дизель» лабораторияда кьиле 
тухузвай ахтармишунри шак 
алачиз къалурайвал, лап алай 
аямдин яракьар ва къурулушар 
туькIуьрун математикадин къай-
дайрал бинеламиш хьанва. Дуьм
дуьз гьисабунар ва дерин ахтар-
мишунар чи уьлкведин яракьрихъ 
яргъал йисар вилик артуханвилер 
амукьунин замин я. Академик 
Шамиль Алиева ватандин илим-
дик кутур пай са шумуд 10 сефер-
да чи уьлкведи ва общественност-
ди къейднай. 15 йис идалай вилик 
ракъинин къурулушдин гъвечIи 
планетайрикай садаз Шамиль 
Алиеван тIвар ганай.         

Интернетдай

Ражаудин СУЛЕЙМАНОВ

Алай замандин чIехи пай аялри ктабриз итиж 
ийизвач. Бязи аялриз дидебубади абур кIелдайла яб 
акализ хуш я, амма чпиз кIелиз ашкъи авач. Кьилдин 
аялриз кIелиз хуш ятIани, и кар эхирдал тухудай са-
бур авач.  Алай замандин аялар ктаб кIелунал гьикI 
желбда? ЦIийиз школадиз фейи аялдиз, гьелбетда, 
четин я. Гьарф слогдиз, слог гафуниз, гаф предло-
жениедиз элкъуьрдалди адан рикIелай ана квекай 
рахазватIа алатзава. Школьникди гьикьван тIимил 
кIел авуртIа, гьакьван адан зигьин зайиф жеда ва 
кIелдай ашкъи квахьда. 

Гьайифдин гьиссер арадал гъизвай кар ам я хьи, 
чIехи классра авай хейлин аялринни ктабар кIелунал 
рикI алач. ИкI вучиз я? Мумкин я, дидебубади са 
шумуд йисаралди гьарай эвердал ам ктаб кIелуниз 
мажбурзавай. Гьавиляй аялдин фикирда «ктаб» гаф 
четин зегьметдихъ галаз алакъалу жезва. Бязи аял-
рихъ телефонда ва компьютерда ийизвай къугъунрин 
гъиляй, ктабдиз фикир гудай вахт амукьзавач.

Ктабдин ва аялдин алакъа дуьз хъувун садрани 
геж туш, амма сифтенисифте дидебубайри кта-
брихъ галаз чпин алакъа къайдадик кутун чарасуз 
я. Аялдиз кIелиз кIанзавачтIа, маса аялар чешне 
къалур тавуна ва чеб гъвечIи вахтунда кIелунал рикI 
алайбур тир гафар тикрар тавуна, жуван чешнедалди 
аялдиз ктабрал рикI хьун къалурайтIа хъсан я. Ктаб 
кIелзавай аялдиз сергьятар эцигун герек туш, ми-
сал яз, йикъа 510 чин кIелун. Школьникдиз вичиз 
хкягъдай ихтияр це. Мумкин я, са юкъуз ада са чин 
кIелда, муькуь юкъуз са кьил. Эгер квез аял галатна 
аквазватIа, ам мажбурун герек туш. Амма къведай 
сеферда кIел хъувунин икьрар кутIутI.

Аялдик гьар юкъуз ктаб кIелдай хесет кутуртIа 
хъсан я. Эгер аялдиз галкIин тавуна кIелиз чир 
хьанватIа, кIелун акъвазарун герек туш. Акси яз, 
гьикьван хизанда ван алаз садасадаз кIел авуртIа, 
гьакьван хъсан я. Аялдиз ван алаз ктаб кIелдайла, 
гьар персонаждиз кьилди сес акъудур, дикъет желб-

дай араяр къейд ая. Чпи кIелдай вахтунда, абуруз 
куь амалар тикрар хъийиз кIан жеда. Аял дарих 
хьайи вахт хийирдиз ишлемиш ая. Месела, квевай 
адаз кино эгечIдалди са гьикая кIелун теклиф жеда.

Гьелбетда, са школьникдизни каникулрин вах-
тунда партадиз ухшар затIунихъ ацукьиз кIан же-
дач. Аялдиз ич ва ктаб гъиле аваз азаддиз дивандал 
ацукьдай ихтияр це. Ихьтин кIелун аялди мектеб-
дихъ галаз алакъалу яз кьазвач. Гила адаз ктаб кIелун 
мажбури кар ваъ, къугъун я. Каникулрин вахтунда 
аялдив тек са мектебдин ктабар кIелиз вугун чарасуз 
туш. Абуруз чпиз кIелдай ктабар хкягъдай ихтияр це. 
КIелзавай кьиса ва гьикая школьникдиз бегенмиш 
туштIа, эвез жагъурун вичиз теклиф ая.

Аял галаз ктабрин туьквенриз, жуваз са ктаб 
герек я лагьана, мукьвалмукьвал фин хъсан кар я. 
Туьквенда авай чIагай жилдер алай ктабрин къиямат 
акур аялди вичиз абурукай сад къачу лугьуз тIалабда. 
Ада кIелда лагьана гаф гайидалай кьулухъ, са гъвечIи 
хьтин наразивал къалурна, адаз ктаб къачуртIа жеда. 
Мумкин я, ада ам эхирдал кьван кIел тавун. Амма 
гаф гайивиляй ада кьиляй гьикI хьайитIани ам кIелиз 
башламишда. Гьасятда нетижаяр гуьзлемишмир. 
Фадгеж кьадар еридиз элкъведа ва аялдиз вичин 
рикIиз хуш литературадин жанр жагъида.

АЯЛАР КТАБАР КIЕЛУНАЛ 
ГЬИКI ЖЕЛБДА?

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
 ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

№ Специальность Образователь-
ная база

Срок 
обучения

Количество 
мест Квалификация

1 29.01.07. "Портной" 11 кл. 10 мес. 25 Портной
2 15.01.05 "Сварщик" 9 кл. 2 года 10 мес. 25 Сварщик

3 110401.01 Мастер 
растениеводства 11 кл. 10 мес. 25 Мастер растениеводства

4 36.05.01
Ветеринария 9 кл. 3 года 10 мес. 25 Старший ветеринарный 

фельдшер

Поступающие сдают следующие документы:
паспорт (копия), документ об образовании (под-

линник), фотокарточки 3х4 (6 шт.), мед. справка, 
сертификат о прививках, мед. полис (ксерокопия), 

справка с места жительства, справка о составе 
семьи, ИНН (копия), СНИЛС (копия), заявление.

Прием документов с 01.06.2020 по 15.08.2020 г.
Приемная комиссия: с.Ахты, ул.Ленина, 18.

Папа итимдиз туьгь-
метзава:

– Гьяддин югъ экуьни-
лай няналди вуна пивбарда 
гьикI акъудзавайди ятIа, зун 
сакIани гъавурда акьазвач, 
кьиле ацакьзавач.

– «Гъавурда акьазвач», 
«кьиле ацакьзавач»… Жув 
гъавурда авачир крарикай, 
затIарикай вун вучиз рахаз-
ва бес?..

***
Кьве итим чеб чпихъ га-

лаз рахазва. Садан кьве гъи-
ликни пиводин путулкайрив 
ацIанвай сеткаяр ква.

– Вася, вун пиво гъиз 
физвайди яни?

– Ваъ, папа зун кIваляй 
чукIурна.

– Путулкаяр вучтинбур 
я бес?

– Папа заз лагьана: 
«Квахь и кIваляй, вахчу жу-
ван алабулани (барахло)!».

***
Режиссерди – драма-

тургдиз:
– За ви пьеса кIелна, 

амма завай ам сегьнелами-
шиз жедач. Ваз вуч аватIа 
чидани? Зун театрда пис 

гафариз кIевелай акси кас я.
– Яъ, пьесадин тексти-

на пис, эдебсуз гафар авач 
кьван?

Текстина авач. Амма 
залда жеда…

***
– Чун, балкIанар, ин-

сандин дустарин арада 
акьалтIай намуслу, михьи, 
рикI чIехи раса я. Чна ин-
санрин зегьмет кьезилза-
ва, уьмуьр гуьрчегарзава, 
женгина чун эвездай маса 
гьайван авач, чун гьамиша 
герек я!

– Эхь, гьакI яз я, – жаваб 
гузва ламра, – амма чпин 
кьадар къвердавай гзаф 
жезвай машинри, малдин 
якIукай колбасаяр авуни 
куьн арадай акъудзава. Чун, 
ламар, лагьайтIа, гьамиша 
амукьда…

ЧАЙДИКАЙ

Къанвай, вахт алатнавай чай сагъ-
ламвал патал зиянлу яни?

Малум тирвал, чай виринриз 
Китайдай акъатайди я. Чайдин рекьяй пеше-
карри лугьузвайвал, чай, гьелбетда, тазазмаз, 
демина амаз хъвана кIанда. Са бязибуру лу-
гьузва хьи, амукьай чайда са гьихьтин ятIани 
зегьер арадал къвезва. Алай аямдин химияди 
тестикьарзавайвал, амукьнавай чайда са жуь-
рединни зегьер арадал атун жедай кар туш. 
Чайдик кьведпуд процент кофеин, эфирдин 
ягълу, танин, витамин С, ризкьи гьялдай 
дубильный шейэр ва са тIимил кьван С,Р 
витаминар ква.

СА ТIИМИЛ ХЪВЕР

ЭЛЛА ПАМФИЛОВАДИ 
ДАГЪУСТАНДИЛАЙ РАЗИВАЛЗАВА

ТОРПЕДАЯР ЯРАТМИШУНИКАЙ 
СУЬГЬБЕТНА
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ДИН

«ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ» – 
ЭТО ВАША ГАЗЕТА, 

ПОДПИШИТЕСЬ!

Уважаемые жители рай-
она! Продолжается 
подписка на Ахтын-

скую районную общественнопо-
литическую газету «Новый мир» 
на второе полугодие 2020 года!

Вот уже 90 лет, продолжая 
славные традиции национальной 
журналистики, она помогает Вам 
находиться в курсе местных и 
республиканских событий, полу-
чать достоверную информацию 
обо всех изменениях в обще-
ственнополитической жизни. 
Главное, она помогает нам со-
хранить для будущих поколений 
родной лезгинский язык. Если 
Вы человек неравнодушный, с 
активной жизненной позицией, 
подпишитесь на газету «ЦIийи 
дуьнья». Здесь вы найдёте статьи 
и зарисовки о малой родине:  о 
вашем селе, о вас, ваших родных 
и близких, соседях, о вашем кол-
лективе. Это всегда интересно!

Оформить подписку Вы мо-
жете в отделениях почтовой связи 
(ОПС) и в редакции с любого ме-
сяца. Стоимость подписки через 
редакцию: на 6 месяцев –200 руб., 
через ОПС на 6 месяцев – 275 руб.

2007йисуз Ахцегьрин 1нумрадин юкьван умуми образовани-
дин школадин 9класс куьтягьайвилин гьакъиндай Рустамов Арсен 
Алиевичаз ганвай 05 ББ 0022237нумрадин аттестат квахьнава. Адал 
АМАЛ АЛАМАЧ.

«Шерифали бубадин насигьатар» ктабдай

Асул-несил, ери-бине ахтармиш тавуна гъизвай свас атIун 
тавуна къачузвай къарпуз хьиз я. Я битмиш хьанвай 
вижевай ширинди жеда, я калди, ширин тушир лацуди. 

Уьмуьрдин юлдаш хкязавай и жавабдар месэлада кьисмет синеми-
шун иллаки хаталу я. Свас хкядайла гъалатI хьайиди амай вири 
крарани, якъин, гъалатI жеда. ИкI тахьун патал руш-свас винел 
патан акунриз килигна ваъ, диде-бубадиз (руш дидедал фида лу-
гьудай мисал ава), эдеблувилин лишанриз килигна хкяна кIанда. 
Месэладин гьакъиндай ихьтин са риваят ава.

Са хуьре адет тирвал жегьилар чпиз сусар жагъуриз суварик 
фенвай. Ана сад садалай гуьзел, женжел, пара рушар къугъваз-
хъуьрез авай. Гадайрини абурукай чпиз хуш хьайибур хкяна. 
Амма са гадади, къекъвена-къекъвена, вичиз виридакай хкатна, 
регъуьвал гваз, кьил агъузна умундиз акъвазнавай ва са артух 
виле акьан тийир хьтин агъайни руш хкяна. Гадаяр чпин дустунин 
хкягъунал пара тажуб хьана.

«Са куьнизни тушир шумал буйдин, такабур къавах тарарни 
дамах гваз акъвазнава. Абурун арада емиш алаз кьил агъузнавай 
ичин тар бегьем аквазвач. Рушарни гьакI я: за жуваз бегьерлу 
ичин тар хкянава», – айгьамдалди жаваб гана акьуллу гадади.

Москвадин клиникайра 
коронавирусдиз акси 
вакцина гуьгьуьллу 

ксарал ахтармишунив эгечIнава. 

Ахтармишунар 38 касдикай иба-
рат тир кьве дестеда авай гуьгьуь-
ллубурал Бурденкодин тIварунихъ 
галай военный госпиталда ва 
Москвадин Сад лагьай госмеду-
ниверситетдин клиникада кьиле 
фида. Идалай вилик кьве дестени 
14 юкъуз обсервацияда авай. Гьар 
са гуьгьуьллуди тамамвилелди 
ахтармишна ва страховатнава. 
Абурун вакцинация 18июндиз 
башламишна. Идалай кьулухъ 
абур 28 йикъан вахтуналди гуьз-
чивилик жеда. 

Аллагь-Таалади лагьана: «…куьне харж 
авур затIар Ада квез эвез хъийида…» 
(«Саба», 39).

1. Ибн Мас∗уда (р.а.) агакьарайвал, Пайгъам-
барди (с.а.с.) лагьана: «Кьве ери авайбурулай гъейри 
садални пехил хьана кIандач: АллагьТаалади девлет 
ва ам са затIни амачиз лазим къайдада харж ийидай 
мумкинвал ганвай инсандал ва АллагьТаалади 
арифдарвал ганвай касдал ва ада гьа арифдарвилел 
бинеламиш хьана дуван ийизвай ва ам масабурув 
агакьарзавай» (АльБухари, Муслим).

2. Ибн Мас∗уда (р.а.) лагьана: «Садра Аллагь-
дин Расулди (с.а.с.) инсанривай хабар кьуна: «Низ 
вичин варисдин девлет вичин девлетдилай гзаф 
кIанзава?» Абуру лагьана: «Жуван девлет гзаф кIан 
тийидай кас чи арада авач». А вахтунда ада лагьана: 
«Амма, гьакъикъатда, гьар са касдин девлет ада 
харж авур затI я, амма ада эцигай затI адан варисдин 
девлет я!» (АльБухари).

3. Ади бин Хатима (р.а.) агакьарайвал, Пайгъам-
барди (с.а.с.) лагьана: «Куьн Жегьеннемдин цIукай 
хурмадин са паюнал кьванни хуьх» (АльБухари, 
Муслим).

4. Жабира (р.а.) лагьана: «АллагьТааладин 
Расулдивай (с.а.с.) вуч тIалабнайтIани, ада садрани 
«ваъ» лагьанач» (АльБухари, Муслим).

5. Абу Гьурайради (р.а.) агакьарайвал, Аллагь-
дин Расулди (с.а.с.) лагьана: «Гьар юкъуз АллагьТа-
аладин лукIар пакамахъ ахварай аватайла, цаварилай 
кьве малаик эвичIзава. Абурукай сада лугьузва: «Я 
Аллагь, харжзавайдаз эвез хъия!» Муькуьда лу-
гьузва: «Я Аллагь, мутIлакьди кьиникьал гъваш!» 
(АльБухари, Муслим).

6. Абу Гьурайради (р.а.) агакьарайвал, Ал-
лагьдин Расулди (с.а.с.) лагьана: «АллагьТаалади 
лагьана: «Харж ая, эй Адаман (а.с.) хва, а чIавуз 
вун паталдини харж ийида» (АльБухари, Муслим).

7. Абу Кабш Умара бин Са̀да альАнмариди 
(р.а.) агакьарайвал, ада зван хьана Аллагьдин Ра-
сулди (с.а.с.) икI лугьуз: «За квез пуд затIунал кьин 
кьада ва квез са затI лугьуда, куьне абур рикIел 
хуьх! За кьин кьазва, садакьади лукIран девлет 
тIимилардач, нагагь адахъ галаз гьахъсузвилелди 
рафтарвал авуртIа ва ада сабур хвейитIа, Аллагь
Таалади адан машгьурвал артухарда, эгер лукIра 
инсанривай тIалабунин ракIарар ахъаяйтIа, Аллагь
Таалади адан вилик кесибвилин ракIарар ахъайда!

За квез мад лугьуда, куьне рикIел хуьх: гьакъикъ-

атда, дуьньяда кьуд десте инсанар ава. Абурукай сад 
лагьайдак акатзава ахьтин лукI, низ АллагьТаалади 
девлет ва чирвал ганватIа ва девлет хьуниз килигна, 
адаз вичин Раббидихъай кичIезва, мукьвавилин 
алакъаяр хуьзва ва адаз чизва вичин малдевлетдиз 
вуч авун лазим ятIа АллагьТаала паталди – ахьтин-
ди виридалайни хъсан гьалда жеда. Кьвед лагьай 
дестедик акатзава ахьтин лукI, низ АллагьТаалади 
девлет тагана чирвал ганватIа ва ада лугьузва: «Эгер 
заз девлет авайтIа, за флан касди хьиз ийидай – вичин 
ниятра михьи яз ва сад лагьайдаз хьтин ниятар аваз, 
гьавиляй адаз гьа сад лагьайдаз хьтин суваб жеда. 
Пуд лагьайдак ахьтин лукI акатзава, низ Аллагь
Таалади девлет ганватIа, чирвилер тагана ва ада ам 
фикир тийиз харжзава, девлет хьуналди адаз вичин 
Раббидихъай кичIезвач, мукьвавилин алакъаяр хуьз-
вач ва адаз чизвач, вичин девлетдиз вуч авун лазим 
ятIа АллагьТаала паталди – ахьтинди Эхиратда 
виридалайни пис гьалда жеда. Эхирни, кьуд лагьай 
дестедик акатзава ахьтин лукI, низ АллагьТаалади я 
девлет,  я чирвал ганвачтIа ва ада лугьузва: «Нагагь 
заз девлет авайтIа, за флан касди хьиз ийидай – пуд 
лагьайдан хьтин ниятар аваз, идай адаз пуд лагьайдаз 
хьтин гунагьар жеда» (АтТирмизи).

8. Абу Гьурайради (р.а.) агакьарайвал, Аллагь-
дин Расулди (с.а.с.) лагьана: «Ни вичин гьалалдиз 
къазанмишнавай девлетдикай хурмадин са паюнин 
къимет авай садакьа кьванни гайитIа – Аллагь
Таалади гьалалдилай гъейри маса затI кьабулзавач 
– АллагьТаалади ам кьабулда, ахпа Ада ам гьа 
садакьа гайи кас патал чIехи ийида, гьикI куьне 
жуван балкIандин тай чIехи ийизватIа, ва икI давам 
жеда, та ам дагъ кьван чIехи жедалди» (АльБухари, 
Муслим). 

АРИФДАРРИН ГАФАРАЛДИ
∗	 Мергьяматлувал – им хсуси игьтияжар кьулухъ туна, а патал 

алай касдин дидардиз атун я.
∗	 Мергьяматлувилин асул мана адакай ибарат я хьи, чинеба авур 

и кардикай масабуруз чир хьайитIа, жуваз регъуь тежен.
∗	 Мергьяматлувилин гьи кар хьайитIани, сифтедай ам ийиз те-

жедайди хьиз аквада.
∗	 Мергьяматлувал гьар са касдилай алакьда, анжах гьахьтинди 

жез кIан хьун важиблу я.
∗	 Мергьяматлу касди тахсир – вичик, ажузда масадак кутаз 

алахъда.
∗	 Мергьяматлу иви кьисметда жезвай дуьшуьшдин кар я, мергья-

матлувилин гьерекатри инсандин лайихлувал, адан дережа хкажзава.
∗	 Мергьяматлу кардай пул ва я пишкеш гайитIа, мергьяматлувал 

къакъудзава.

ЖУМАРТВИЛИКАЙТАРАР – ЧАН АЛАЙ 
ТIЕБИАТДИН ПАМЯТНИКАР

М.НАРИМАНОВ

Уьлкведин кар алай про-
ектрикай сад тир Ви-
рироссиядин «Тарар – 

чан алай тIебиатдин памятникар» 
тIвар алай программадин цIи 10 
йис тамам жезва. Ам Федерация-
дин Советдин комитетри 2010йи-
суз тестикьарнай. Адан мурад еке 
яш авай надир тарар жагъурун ва 
хуьн, абуруз тIебиатдин хуьзвай 
объектрин статус гун я. Проект 
кардик кваз хьайи вахтунда про-
граммадин сайтдив Россиядин 
Федерациядин 76 субъектдай 
900 далай гзаф заявкаяр агакьна. 
Абуру къалурнавай тарар Мил-
ли реестрдик кутун теклифна. 
Гьа икI, 216 тарци «Чан алай 

тIебиатдин памятник» статус къа-
чуна. Абурун жергеда Дагъустан 
Республикадай 5 тар авай. 

Гьар йисуз программадин 
сергьятра аваз «Россиядин йисан 
тар» конкурс кьиле тухузва. Ам 
халкьарин арадин «Европадин 
йисан тар» конкурсдин хкянавай 
девир тир. Алай йисуз и кон-
курсда Дагъустан Республикади 
вичин 283 йис яш хьанвай Платан 
восточный лагьай тар къалурна. 
Ам Дербентдин куьгьне паюна 
Жуьмя мискIиндин территори-
яда ава. Гьар йисуз экспертрин 
комиссияди Милли реестрдай 
«Россиядин йисан тар» конкурсда 
иштиракун патал 12 тар хкязава. 
Абур уьлкведин кьилин тарцин 
тIвар патал теклифзава.  

СВАС ХКЯГЪУННИ 
ИМТИГЬАН Я

ВАКЦИНА АРАДАЛ ГЪИЗВА


