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Г ъалибвилин сувариз талукь
ТЕБРИК

Играми В атандин Ч1ехи дяве- 
дин ветеранар, фронтдин далу пата 
зегьмет ч1угурбур ва санлай вири 
районэгьлияр! За квез Ч1ехи Г ъалиб
вилин 76 йис тамам жезвай зурба 
сувар рик1ин сидкьи дай  муба- 
ракзава!

Ч1ехи Гъалибвал... адак чи 
советрин Ватандин вири миллетрин 
дуствилин ва алахъунрин пай ква. 
Анжах дяведин сифте йисуз Докъуз
пара райондин зегьметкешри уьлк- 
ведин Оборонадин фондуниз 1700 
хъицикь, 10500 кило сар, 17 агъзурни 
257 кило як, 380 кило ч1ем ва маса 
продуктар  рекье туна. Х ирер 
хьанвай аскерриз куьмек яз, кьилди 
31 тонн як, 547 кило ч1ем, 365 кило 
ниси рекье туна. Чи дишегьлийри 37 
агъзур жуьт бегьлеяр, 42 агъзур жуьт 
сун гуьлуьтар, кьилдин ксари Обор- 
онадин фондуниз пулар яна, заемар 
кхьена. А такьатри ц1ийи танковый 
колоннаяр, авиаэскадрилияр арадал 
гъуниз куьмекна.

Кьилдин ксари танкарин акс- 
ина сенгерар кьадай хандак1ар 
эгъуьнна. Санлай къачурла, тарих-

дин метлеб авай ч1ехи Гъалибвилик 
чи районэгьлийри лайихлу пай 
кутуна. Тахминан 3000 докъузпара- 
вийриз ц1ун ва ялавдин юкьва ишти- 
ракдай  несибдин пай акъатна. 
Абурукай 1800 касди чпин чанар чи 
Ватандин азадвал ва аслу туширвал 
хуьн патал къурбандна. Чи район- 
эгьлийрикай сад, вичин ери-бине 
Каракуьредай тир М ирза Велиев 
Советрин Союздин И гит лагьай 
дережалу т1варц1из лайихлу хьана. 
Д агъустандай хьайи сиф тегьан 
комдив Х. Д. Заманов хьтин кьегьал 
хва, чи районэгьли хьунал дамахиз 
жеда. Итимвилиз тешпигь дишегь- 
лидин Х. Эмирсултановадин, Э. 
А мирагьмедован, М искискарин 
хуьряй тир Баркалладин сад ва кьвед 
лагьай дережадин орденриз лайихлу

хьайи кавалериядин  взводди н 
командир М. Мурсалован, стрелко - 
вый батальондин командир, оперу
полномоченный ОКР "Смерш" А. 
Гьасанбалаеван женгерин ч1ехи 
пайни ква. Миграгърин хуьряй тир, 
дяведин йисара комбат хьайи М. 
Саидован, текиви С.Мингьажеван, 
къалажухви С. Агъабалаеван ва маса 
рухвайрин ва рушарин женгерин 
лайихлувилерни т1имил туш.

За Квез, виридаз Ч1ехи Г ъалиб
вилин суварин 76 йис рик1ин сидкьи
дай мубаракзава! Къуй дуьньяда 
ислягьвал, Квехъни руьгьдин виниз- 
вал, чанарин сагъвилер ва умуьрда 
шадвилер хьурай!

М.А ШАМИЛОВ, 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил
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Докъузпара райондин Кьил хкягъна

Алай йисан 30-апрелдиз Докъузпара райондин 
администрациядин заседанийрин залда муниципалитет- 
дин Собранидин депутатрин ирид лагьай сеферда эвер 
ганвай ирид лагьай сессия кьиле фена. Ам райондин 
Собранидин депутатрин председатель Абас Абасован 
регьбервилик кваз, Дагъустандин Халкьдин Собранидин 
депутат Фирудин Ражабован, райондин прокурор 
М исбагь Н азирован , конкурсдин ком иссиядин

председатель Али Ибрагьимован ва теклифнавайбурун 
иштиракчивал аваз кьиле фена.

Сессия ачухуналди А. Абасова анал акъвазнавай 
кьилин месэладихъ - Докъузпара райондин Кьил хкягъу- 
нихъ галаз танишарна.

Али Ибрагьимова къейд авурвал, конкурс кьве 
этапда - 26 ва 30-апрелдин йикъара кьиле фена. Сад 
лагьай этапда иштиракун патал кандидатри рекье тунвай 
документар конкурсдин комиссияди ахтармишна ва 
кьвед лагьай этапда иштиракун патал пуд иштиракчи 
хкягъна. Кьвед лагьай этапдин нетижада конкурсдин 
комиссияди кьве кас - Мегьамед Шамилов ва Завир 
Ш ихов райондин Кьилин чкадал кандидатар яз 
муниципалитетдин Собранидин депутатрал рекье туна.

Сессиядин вахтунда кандидатриз гаф ганвай. Чпин 
рахунра абуру райондин Кьил яз хкягъайт1а, вилик 
эцигдай чпин программайрин кьилин тезисар лагьана. 
Абур райондин экономикадинни яшайишдин гьалар 
вилик тухуниз хасбур тир.

Фирудин Ражабов М. Шамилов райондин Кьилин 
везифайрив гат1ун хьайи вад вацран муддатда райондин 
инфраструктура вилик тухуниз ва халкьдин яшайишдин 
гьалар хъсанаруниз авур алахъунрикай рахана.

Ачух сес гуналди райондин Собранидин депутат- 
ри вирида гаф-ч1ал сад авуна райондин Кьилин везифаяр 
вахтуналди тамамарзавай Мегьамед Арсенович Шами- 
лован кандидатурадин даях кьуна, ам Докъузпара рай- 
ондин Кьил яз хкягъна.

Вичин нубатда ц1ийиз райондин Кьил яз хкягъ- 
навай М. Шамилова авунвай ихтибардай депутатрин 
корпусдиз чухсагъул лагьана, Дагъустандин Кьил Серг
ей Меликован ва РД-дин Правительстводин куьмекдалди 
райондин инфраструктура, яшайиш, туризм, образова
ние, здравоохранение ва спорт вилик тухунин к1влахар 
давамардайди къейдна.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С Т А Н 
МР " ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368750, сел. Усухчай, Докузпаринский район. РД тел.№ 22-340, факс (8-(87)-269)-22-337

email: dokuzpara@mai1.ru

№7-1
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2021 г.

" Об избрании главы муниципального района " Докузпаринский район"
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Ро ссийской Федерации", законом 
Республики Дагестан от 16.09.2014 г. №67 "О порядке форми
рования представительных органов муниципальных районов 
Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образо
ваний Республики Дагестан",статьей 28 Устава муници
пального образования "Докузпаринский район", руководст
вуясь решением Собрания депутатов муниципального 
района от 09 февраля 2021 г. N° 5-4 "Об утверждении Порядка 
избрания главы муниципального района "Докузпаринский

район", Собрание депутатов муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Избрать на должно сть Главы муниципального рай

она "Докузпаринский район" Шамилова Магомеда Арсено
вича .

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию в район
ной газете " Голос Эренлара".

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов
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Сергей Меликовахъ галаз кьиле фейи 
ачух рахунриз баянар гана

И йикъара "Докъузпара рай
он" МР-дин Кьил Мегьамед Шамил- 
ова РД-дин Кьил Сергей Меликова 
республикадин агьалийрин месэлай- 
риз жавабар гайи ачух эфирда ишти- 
ракна.

М. Шамилова къейд авурвал, 
ачух эфирда республикадин регьбе- 
рди, вич Кьиблепатан Дагъустанда 
хьайи, республикадин агьалийрин 
меселайриз мукьва хьайи, менфятлу 
гуьруьшмишвилерикай жем нетиж- 
аяр арадал гъана. Идалай гъейри, 
региондин Кьилихъ Дагъустандин 
амай районризни фидай, гьакъикъат 
вичин вилералди аквадай фикирар 
ава.

Мегьамед Шамилован гафара- 
лди и жуьредин эфирди респуб- 
ликада авай месэлайрин дережадиз 
региондин руководителди кьилин 
дикъет гана, адаз кьиле физвай 
гьакъикъатдин ш икилар акуна. 
Республикадин Кьили санлай къачу- 
рла, уьмуьрдин вири терефриз тал- 
укь месэлаяр (абур образованидиз, 
яш айиш дин алава пулар гуниз, 
хуьруьн майишатдин, ЖКХ-дин, 
санлай ш егьеррин ва районрин 
инфраструктурадиз талукьбур тир) 
веривирдна.

Ачух эфирда республикадин 
агьалийрихъ авай суалриз жавабар 
гуналди Сергей Алимовича мукьв- 
ал вахтара республикадин сергьятра 
605 мектеб эцигдайдакай лагьана. И

терефда кьиле тухузвай програм- 
майрин кьулара аваз чавайни ц1ийи 
школаяр эцигиз жедай мумкинвиле- 
рикай рахаз жедайдакай, - къейдна 
М. Шамилова.

М униципалитетдин Кьили 
суьгьбетна хьи, региондин Кьил С. 
Меликова эфирда кьиле фейи вичин 
ачух суьгьбетда кьуд кар алай месэл- 
адиз фикир ганвай: агьалияр хъвадай 
целди таъминарун, чилин алакъай- 
рин месэла гьялун, регион мягькем 
электрификацидик кутун ва т1ебиат 
хуьнин месэла. И терефдик зирзиби- 
лар, гьасил жезвай амукьаяр акъуду- 
нни акатзава.

"И месэлайрхъ галаз чунни 
таниш  я. За са ш умудра чилин 
алакъайриз талукь месэладай раху- 
нар авуна. Алай вахтунин проектар 
кьилиз акъудун патал чун лап мура- 
каб гьалара гьатзава. Яшайишдин са 
гьихьтин ят1ани объект эцигун патал, 
ам эцигдай участок, азад чка жагъиз- 
вач. Ик1 ят1ани, чна ян тагана, респу
бликадин Кьилихъ галаз авай мягь
кем алакъадалди, авсиятдалди вири 
месэлаяр гьялда", - гаф эхирдал гъана 
муниципалитетдин Кьил Мегьамед 
Шамилова.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

ГЪАЛИБВИЛИН 76 ЙИС

Докъузпаравияр Ватандин Ч1ехи 
дяведин 1941-1945-йисара

Советрин уьлкведин халкьари 
Ватандин Ч1ехи дяведин йисара 
фаш истрин Германиядин вине л 
тарихдин метлеб авай Гъалибвал 
къачурдалай инихъ 76 йис алатзава. 
Чна Мусибатдин вакъиаяр къверда- 
вай кьулухъ тазва, дяведин вакъиай- 
рикай са хабарни авачир ц1ийи 
несилар ч1ехи жезва. Амма кьиле 
фенвай дяве неинки кич1 кутадайди, 
гьак1 тарс гудайдинни хьана.

1418 юкъузни-йифиз давам 
хьайи  В атанди н  Ч1ехи дяве, 
инсаниятдин тарихда гегьенш сергь- 
ятринди ва ивияр экъичдайди хьана.

Советрин Союзди къати ягъунра 
вичин эсил-несилдикай 27 милллион 
рухваяр ва рушар квадарна. Ч1алахъ 
ягъан тийидай четинвилер, магьрум- 
вилер алудна советрин халкьари, 
рик1е чеб гьахълу тирвилин къаст 
хвена, гъалибвилихъ камар ерими- 
шна. Гьам фронтда, гьам фронтдин 
далу пата чандин зур ат1удай къув- 
атар ва гьерекатар гат1унна.

Гзаф миллетрикай ибарат 
Д агъустанди  ф ронтдиз ц1уд 
агъзурралди  аскерар ракъурна. 
Урус халкьдин векилрихъ галаз санал 
аварри, даргийри, лезгийри, къуму-

кьри, лакри, татри ва маса миллет- 
рин векилри хаин душмандин акси- 
на кьегьалвилелди женгер тухвана.

Къейд авун лазим я, дагъустан- 
вийри фашистар Москвадин к1аник 
кук1варна, Ленинградда, Сталинг- 
радда, Кеферпатан Кавказда кьиле 
ф ейи ягъунра, абур советри н  
чилерилай чукурдайла, Рагъэкъеч1- 
дай патан Европа азаддайла, гьатта 
Дальний Востокда японрин къанлу 
к1ерет1ар кук1варай ягъунранни 
иштиракна, вик1егь ва эркек рухвай- 
ри къецепатан къанлуйриз 
советрин яракьдин хцивал,
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хайи Ватандал кьарувал къалурна.
Ватандин кьилел еке хаталуви- 

лин къ аза  атайла, Д окъузпара 
райондин хуьрерин агьалийри Ватан 
хуьнин рекье чпин  сихвал  ва 
битаввал, гъиле яракь кьуна, чпихъ 
хайи уьлкве хуьдай къаст авайди 
къалурна. 3000 докъузпарави гуьгь- 
уьллувилелди душмандин аксина 
къатти ягъунриз экъеч1на, фронтдиз 
фена. Кьуьзуь къужайри, дишегь- 
лийри, к1арк1ач1 жаванри фронтдин 
далу патан сенгерар мягькемарна.

Дяведин сифтегьан йисуз зегь- 
меткеш докъузпаравийри фронтдиз 
1700 хипен хъицикьар, 1500 кг. сар, 
17 тонни 252 кг. як, 400 кг. ниси, 380 
кг. ц1урурнавай ч1ем, 37 агъзур жуьт 
бегьлеяр, 42 агъзур жуьт сун гуьлуь- 
тар рекье туна.

Къурушви Агъабег Уружева 
дяведин  ш арт1ара дурум  гуз 
алакьдай 854 балк1ан фронтдив 
агакьарна. Кьилди, хер хьанвай 
аскерриз куьмек яз, чи районэгь- 
лийри 31тонн як, 547 кг. ч1ем, 365 кг. 
ниси ва маса суьрсет рекье туна. 
Хейлин докъузпарайвийри душман
дин аксина хандак1ар ат1узвай, хуьдай 
чкаяр эцигдай имаратрал к1валахна.

Дагъустандин партиядин обк- 
ом-диз ракъурай чарче Докъузпа- 
радин РК ВКП (б)-дин военный 
отделдин заведиш Давуд Назирме- 
това  къейдна, дяведин  йи сара 
докъузпаравийри Шамилан т1варун- 
ихъ галай танкарин колонна туьк1уь- 
рун патал - 578464 манат, "Дагъус
тандин жегьил пионер" бронепоезд 
эцигуниз - 6000 манат, М Гьажиеван 
т1варунихъ галай бронепоезд туьк1- 
уьруниз - 26000 манат пулар Оборо- 
надин фондуниз яна. А пулдин 
такьатар к1ват1унин карда Эрзиман 
Вердиханов, Нажмудин Гьажикъу- 
лиев, Юсуф Кельбиханов, Зульфи- 
къар Даштиев тафаватлу хьана.

Игитвилин, ватанпересвилин

лепедалди ашкъилу докъузпара
вийри фаш истрин Германиядин 
винел Ч1ехи Гъалибвал къачунин 
рекье чпин вири мумкинвилер желб 
авуна. Пехъи душманди чи Ватандин 
меркез - Москвадал гьужум авур 
йикъара, вик1егьбурун жергейра 
аваз, Агьмедов Ибрагьима, Ламазов 
Сефербега, Ферзалиев Саидалиди 
чпин чанар къурбандна.

1943-йисан  2 -ф евралдиз 
Сталинграддин ягъунар акьалт1на. 
Гьа и юкъуз кьегьал къурушвийри, 
Алиев Мисенифа, Велибеков Муса- 
ди, Абдуллаев Закира, Багъиров

А гъабега, М ам едов Х аспулата 
гъалибвилин рекье чанар эцигна. 
Исламов Гьажиди, дяведин рехъ 
давамаруналди, Ясско-Кишинев
ский ва Будапештдин душмандин 
дестеяр авай мукар тергдай ягъунра 
иштиракна. Венгрия, Чехословакия, 
Австрия азаддай ягъунрани адан 
иштиракчивал хьана. Кеферпатан 
Кавказда дяве фидайла, лугьун, 
Дагъустандин варарив, хайи Ватан 
паталди, чпин чанар А гьм едов 
Къагьримана, Гьажибалаев Шагьба- 
лади, Мирзоев Малика, Къагьрима- 
нов Гьажиди къурбандна. Кьегьал- 
вилелди а женгера Алхасов Нуьср- 
ета, Гьажиев Сабира, Гьажиев Саме- 
дина, Шихкеримов Джумарта ишти- 
ракна.

Берлин къачудай женгера Вез- 
иров М икдад таф аватлу хьана. 
Гьафизов Данияла партизанрин 
гьерекатдин жергейра аваз, ягъунра 
иштиракна.

Мискискарин хуьряй фашист- 
рихъ галаз ягъунриз 330 жегьил 
экъеч1на, дяведин чуьллера 196 
аскерди чпин чанар къурбандна. А 
вик1егь ва жуьретлу рухвайрин арада

Мирзяли Агьмедов, Велигъа Гьаса- 
нагъаев, Нуьгьбала Нуьгьбалаев, 
Агъаси Гьасанагъаев ва масабур 
авай. Дяведин иштиракчияр хьайи 
Келбиханов Келбиханаз Яру гъетрен 
кьве орден ва ругуд медал ганай. 
Кьегьалвилин ерийралди лишанлу 
хьайибурун арада Балакшиев Нисре- 
дин, Ибрагьимов Гьамид, Исакьов 
Гьажи, Незиров Нурали ва ц1удралди 
маса кьегьалар авай.

Миграгъви Саидов Мегьаме- 
да 1942- 1945-йи сара дяведин  
женгера иштиракна. Белорусиядин 
3 -фронт-дин 2-стрелковый батальон- 
дин зампалит хьана. Капитандин 
дережадив агакьна, 4 ордендин иеси 
хьана.

Ватандин Ч1ехи дяведин йиса
ра Къалажух хуьряй фронтдиз 138 
кас рекье гьатна. Дяведин лайихлу- 
вилералди  А гъабалаев Султан, 
Примов Жанлат, Селимов Челеби, 
Сардаров Шихбуба, Эмиралиев Али 
ва масабур тафаватлу хьана.

Советрин Союздин Игитвилин 
ч1ехи т1варц1изни са докъузпарави 
лайихлу хьанай. Амни Мирза Велиев 
тир. Ам азербайжанвийри чпинди 
яз, дагъустанвийри чиди яз гьисаб- 
зава. Им ц1ийи мисал туш Кьве 
сеферда Советрин Союздин Игит 
Ахмет-Хан Султан татарри - чпинди 
яз,-лугьуз, къейдзава. Лакри - чпин-

ди! Кар ак1 агал жезва хьи, Ахмет - 
Ханан буба - лакви я, диде - татарка. 
Абур чара хьанай. Де ч1угу - инихъ - 
анихъ?! Са акьуллу тарихчиди 
хълагьна: " Ваъ, ам садандинни туш, 
ам Советрин Союздин Игит" я. И 
агьвалат Мирзе Велиеван 
кьилелни атана. Адан буба 
Девлетхан Каракуьредай,
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диде - Къусар райондин Вини Лгар 
хуьряй тир. Абурун арада хизандин 
туьк1вейвал хьанач жеди, чара хьана. 
Г ила балади кьисмет гьи патахъди 
ялда?! Адан къилихдин, ивидин хесет 
эцигнавайди буба тушни? Эхь, язва. 
А. В ани на "И м ена героев  не 
забыты" макъалада, ам " Дагъустан- 
дин правда" газетда 1965-йисуз чап- 
на, кьегьал хва эсилдай Докъузпара 
райондин Каракуьре хуьряй жезва 
лагьана, кхьенва. Къе адан т1вар

Дагъустандин Советрин Союздин 
игитрин сиягьдик ква. Чна и кардал 
дамахни ийизва!

Са м аса кьегьал  чеш н е... 
Баркаллу т1вар - Хайирбег Заманов. 
Адакай дагъустанви сердеррикай 
сифтегьанди яз, командир хьана. 
Жергедин аскердилай ам полковник- 
дин дережадалди экъеч1на. Адан 
гьуьрметдай, женгинин лайихлуви- 
лерай Москвада солютар гана, И. В . 
Сталина адан женгерин лайихлуви- 
лер вичин приказра къейдна. Х. 
Заманован женгинин лайихлувилер

Султан АГЪАБАЛАЕВ

4 Яру пайдахдин, Н евскийдин, 
Кутузован, Суворован орденралди 
ва са жерге медалралди къейдна.

Ч1ехи Гъалибвал къазанмишу- 
нин рекье Х анбике Эмирсулта- 
новади, Сейфедин Абдулкеримова, 
Эмирсултан Амирагьмедова ч1угур 
зегьметар къейд тавуна жедач.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

"Георгиевская ленточка” акция башламишнава

30-апрелдиз Ватандин Ч1ехи 
дяведа гъалибвал кьурдалай инихъ 
76 йис тамам хьунихъ галаз алакъалу 
яз, Докъузпара районда гьар йисан 
В ирироссиядин "Георгиевсакая 
ленточка" акция башламишнава.

Муниципалитетдин юнарме- 
ецри спортдин, жегьилрин сиясатдин 
ва туризмдин отделдихъ галаз санал 
яз районда Георгиевский зулар 
пайна. Акция райондин администра- 
циядилай башламишна. Докъузпара

райондин Кьил Мегьамед Шамилова 
Гъалибвилин ярж  ю нармеецрин 
патай кьабул авуналди къейдна хьи, 
9-май алукьдалди вилик зул хурудал 
алк1урун неинки чи гьуку- 
мат Россияда ва гьак1 чара
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гьукуматрани фадлай адетдиз элкъв- 
енвай миллионралди инсанар садн- 
авай лишан я.

" Акциядин кьилин къимет ам 
я хьи, ада несилрихъ галаз алакъа 
хуьниз майилвалзава. “Георгиевская 
ленточка” - им ч1ехи жезвай несил-

диз гражданвилин ва ватанперес- 
вилин тербия гузвай Гъалибвилин 
яржарикай кьилинди я", - къейдна 
райондин Кьили.

Рик1ел хкин, 2005-йисан гатфа- 
рихъ, “Георгиевский ленточкаяр” 
гуьгьуьллу инсанриз пайиз башлам-

ишнай. Сад лагьана башламишай 
акция къенин юкъуз адетдиндаз 
элкъвена ва Г ъалибвилин Югъ къей- 
дзавай йикъара ада вири яшдин инс- 
анар тупламишзава.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Г ъалибвилин югъ тарихдив кьадайвал

В атандин Ч1ехи дяведин женг- 
ера советрин халкьари ва Гитлеран 
Герм аниядиз акси гьукуматрин 
коалициядин кьушунрин вагьши 
фашизмдин винел къазанмиш ай 
Ч1ехи Г ъалибвал инсаниятдин тарих- 
да гьамиш алугъ багьа ядигар яз 
амукьда. Пуд йисни ц1уд варзни ц1ип- 
уд юкъуз давам хьайи къати ягъунра 
Советрин Армияди неинки чпин 
хайи Ватан, гьак1 вири дуьнья санлай 
еке мусибатдин бедбахтвиликай 
къутармишна.

Г ъалибвал чи халкьди, гьелбет- 
да регьятдиз къачунач. Советрин 
халкьари вири зулумриз зиллетриз 
таб гана, миллионралди инсанри 
азадвилин рекье чпин чанар къурб- 
андна, дяведай Гъалибвал къазан- 
мишна экъеч1на. Дяведин йисарин 
вакъи аяр  рик1ел хки дай ла чун 
гьакъикъат гьихьтинди ят1а адакай 
гьахълу веривердер авуна, дуьз 
рахана к1анда, вучиз лагьайт1а, 
тарихдикай гьакъикъи ва тамам 
чирвилер аваз хьайила, къвезмай 
несилри девирдин пис ва хъсан

терефрикай дуьз нетижа хкудда, 
вилик акъвазнавай месэлаяр гьялун 
патал кутугай рекьер тайинарда.

Фашизмдин винел гъалибвал 
къазанмишай женгера кар кьет1дай 
пай кутурбур, Яру А рм иядиз 
регьбервал  гайибур, кьуш унар 
руьгьламишайбур, гъалиб жедай- 
дахъ халкь инанмишайбур сифтени- 
сифте СССР-дин Коммунистрин 
партия, ахпа гьукуматдин кьиле 
акъвазнавай регьбер чи кьушундин 
Верховный Главнокомандующий И. 
В . Сталин ва адан ставка я. Гьам фаш- 
истрин Германиядин, гьам миллита- 
ристрин  Я пониядин кьуш унар 
кук1варай женгера къати ягъунрин 
яц1а хьайибур, вири четинвилер 
акьалтайбур Советрин аскерар я. 
С оветрин аскеррин агалкьунар 
ш аклувилик кутазвай , гьатта  
инкарзавай къецепатан уьлквейрин 
къалчи тарихчияр гзаф пайда хьанва. 
Гьакъикъи рекъемар гъин тийиз, 
анжах бинесуз патан делилрал амал 
ийиз фашистрин Германия Европа
дин кьвед лагьай фронт ачухунин

нетижада немсерин кьилин къуватар 
тергна фашистрин Германия рей 
гуниз мажбур хьайиди я лугьузва. 
Инал вуч лугьуз жеда? Сад лагьайди, 
кьвед лагьай фронт 1944-йисан 
июндиз, яни дяведин гьерекатар 
куьтягь  ж ез м укьва вахтунда 
ачухнай. И ч1авуз гьам Америкадин 
гьам Англиядин кьиле акъвазнавай- 
буруз Советрин яракьлу къуватар 
чпин куьмек галачизни Германиядал 
гъалиб жедайди ашкара хьанвай. 
К ьвед лагьайди , кьвед  лагьай 
фронтдин аксина и вахтунда женг 
тухузвай  нем серин  кьуш ундин 
кьадар Советрин кьушундихъ галаз 
дяве тухузвай немсерин кьушунди- 
лай са шумуд сеферда т1имил тир. 
Р екъ ем ралди  лугьун  хьайит1а, 
Советрин кьушундин аксина немсе
рин 607 дивизия, кьвед лагьай фрон- 
тдин аксина анжах 176 дивизия акъв- 
азнавай. Фронтра телеф хьайи фаш
истрин кьушунрин сан-гьисаб кьур- 
т1 а, анжах са советринни немсерин 
фронтра 10 миллиондилай 
артух Гитлеран аскерар
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пуч хьана.
В атанди н  Ч1ехи дяведин  

Гъалибвилин 76 йисаз талукь яз 
телевиденидай гзаф фильмаяр къал- 
урзава, радиодай передачаяр гузва, 
газетрин ва журналрин чинризни 
хейлин макъалаяр акъатзава. Им чи 
халкьдин тарихда еке метлеб авай 
вакъиа рик1ера ядигар яз хуьзвай- 
вилин В атандин игит тарихдал 
дамахзавайвилин виниз дережадин 
лишан я. Экрандилай а ч1аван США- 
дин, Англиядин, Германиядин кьил- 
ерин, военачальникрин къаматар 
гьакъикъатда гьихьтинбур тирт1а, 
авайвал къалурзава. Кефи хадай, 
бейкеф жедай кар ам я хьи, чи ч1ехи 
уьлкведин кьиле къанни ц1уд йисуз 
акъвазай, вичин хсуси нефс патал, 
к1вал-югъ, мукьва кьилияр патал 
к1усни ял тавур, гьукуматдин вири 
к1валахриз камаллудаказ регьбервал 
гайи, Советрин халкьар чапхунчи 
фашистрин армиядихъ галаз вири 
сад хьиз женгиниз къарагъарай, 
маса уьлквейрилай гьам къанажагъ- 
динни савадлувилин, гьам меденият- 
дини экономикадин рекьяй гуьгъ- 
уьна амай Россиядикай къуватлу, 
къудратлу, дуьньядин ругуд пай тир 
машгьур уьлкве - СССР тешкилай, 
рик1из хуш И.В. Сталинан к1алуб, 
сифет карикатурадиз элкъуьрна 
къалурзава. Им тарихдин вилик еке 
бат1ул-вал, гунагькарвал я.

Женгинин къати ягъунра И. В . 
Сталинан хайи хва Яков немсерин 
есирда гьатнай. Фашистриз ам чи 
кьушундин есирда гьатнавай генер- 
алдихъ галаз дегиш хъийиз к1ан

хьанвай, амма И.В. Сталина "За 
генерал аскердихъ галаз дегишарда- 
йди туш", - лагьана жаваб ганай. И 
дуьшуьшдикай Г. К. Жуковани вич- 
ин рик1ел хкунра ачухдаказ кхьенва. 
И. В. Сталиназ акси рахунар ийиз- 
вай, чпиз демократар лугьузвай 
жанабитри вуч ийизва? Диганвай 
хунча хьиз безетмишнавай, туьк1вей 
хизанрин умуми к1вал - СССР чук1у- 
рна абур гила Россия гуьнгуьнай 
акъуддай рекьерихъ гелкъвенва.

Дяве куьтягь хьайидалай кьул- 
ухъ авур вичин са рахунра У Черч
илла вич гьамиша СССР-диз акси кас 
хьайиди малумарунихъ галаз сад яз, 
ик1 лагьанай: "Дяведин йисара 
СССР-дин кьиле И. В. Сталин хьтин 
уьтквем, бажарагълу политик хьун 
себеб яз а уьлкведин халкьарин бахт- 
уни гъана, абур тарихда тахьай хьтин 
зулуматдин женгинай гъалибвал 
къачуна экъеч1на..."

И. В. Сталин Советрин уьлкве- 
дин халкьарин ва женгера авай аск- 
еррин вилик акьалт1ай фасагьат мез 
авай, гьахълувал гвай, гъейратлу, 
къастунал к1еви, вири четинвилериз 
дурум гана, к1еверай уьзягъдиз 
экъеч1из жедай вилик эцигнавай 
макьсад кьилиз акъудиз алакьдай, 
дуьн ьяди н  гьукум атрин кьиле 
акъвазнавай регьберар к1ват1 хьан- 
вай мярекатра гаф ише фидай, вичиз 
абурун патай гьуьрмет къазанм- 
ишдай устадвал авай, XX асирдин 
тарихда зурба политик хьайиди гьич 
садавайни инкариз жедач. И кардин 
патахъай гьич тахьайт1а, И. В. Стал- 
инан теклифдалди дяведин вахтунда

тешкилна Ялтада, Т егеранда тухвай 
кон ф ерен ций рин докум ентри , 
кинолентайрин кадрийри шагьидвал 
ийизва. И. В. Сталинакай ч1уру 
ихтилатар чук1урзавайбуру гьикь- 
ван чалкечирвал, муртадвал авурт1- 
ани гьахъ, гьахълувал гьар гьик1 
хьайит1ани са вахтунда винел ахкьал- 
тда, вучиз лагьайт1а, тарихдин дуву- 
лар деринбур я, ам квадариз хьун 
мумкин туш. Чи йикъара агъзурал- 
лди дяведин женгера иштиракай 
виликан аскерар яшамиш жезма, 
абуру гьич садани И. В. Сталинан 
лайихлувилер регьбервилин алакьу- 
нар инкарзавач, адан т1вар гьуьр- 
м етдивди кьазва. Гьукуматдин 
кьиле ам акъвазай  девир чпин 
вилералди акур миллионралди инс- 
анар саламатдиз абуру адан экуь 
къамат рик1ера хуьзва.

Г ъалибвилин 76 йис Ватандин 
дяведин иштиракчийри далу патан 
фронтдин зегьметчийри тарихдиз 
физвай и лишанлу суварин югъ И. 
В. Сталиназ рагьмет гъиз адан т1вар 
мецеллаз къейд ийидайдал са шакни 
алач. Душмандал гъалибвал къачур 
игит аскерриз зегьметчи халкьдиз 
ядигар патал неофашистриз къурху 
патал Волгоград шегьердиз Сталин
град т1вар хганайт1а, уьлкведин 
машгьур тарихдин вилик чун гьахъ- 
лу ва уьзягъ жедай.

Ишреф ЖАВАТОВ, Къалажух хуьр

АНТИТЕРРОР

Террордин къармахра гьатмир
Къенин юкъуз чи общество- 

дин вилик акъвазнавай кьилин ва 
важиблу месэлайрикай сад экстрем- 
измдин ва терроризмдин идеоло- 
гиядихъ галаз женг тухун я. И рекье 
агалкьунар хьун патал виридан 
къуватар сад авун герек жезва. Чи 
республикадин ва райондин геле- 
жег жегьил несилдин тербиядилай 
аслу жезва.

Терроризмдин идеология себ- 
еб хьана алай аямда са бязи жегь- 
илрин диндин фикирар лап ч1уру 
ухшардиз элкъвенва, ада лагьайт1а 
неинки И слам  диндиз ва гьак1 
санлай вири чи обществодизни пис 
таъсирзава. Терроризмдин рехъ 
кьунвайбур алай вахтунда- 
ни, гьамиша хьиз, общес-
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твода амай инсанрихъ галаз санал 
яшамиш жезва.

Абуру ийизвай к1валахар чи 
вилериз гьамиша аквазвач ва нагьа- 
кьан крар ийидайдакай, я чи фикир- 
дизни къвезвач; гьак1 хьайила, обще- 
ствода абурай кьил акъудиз четин 
жезва. Терроризмдин рехъ вилик 
тухузвайбуруз алай вахтунда къвер- 
давай регьят жезва. Вучиз лагьайт1а, 
чилел яшамиш жезвай ч1ехи пай 
инсанар интернетдин сайтара ава, 
гьанай терористри чпин гелез регь- 
ят-д аказ абур ж елбзава. Гьик1 
лагьайт1а, абуру терроризмдиз ва 
экстремизмдиз рехъ вилик тухуз эвер 
гузвай, текст, шикилар ва гьак1ни 
видиоматериалар чпин социальный 
сетрин чинра эцигна, анай малумар- 
зава.

Садазни сир туш, алай вахтун
да Интернетдин сетдин арайра жегь- 
илриз гегьенш таблигъат ч1ук1ур-

завай виридуьньядин терроризмдин 
къурулушри пулдин куьмекдалди 
жуьреба-жуьре акцияр кьиле тухузва. 
Гьа идалди, сетдин куьмекдалди фагь- 
ум бегьем чурун тавунвай жегьилар 
ва маса терефдарар чпин жергейриз 
ж елб ийиз алахъзава. И рекьяй  
"Ф ейсбук", "Инстаграм" ва маса 
яшайишдин сетар лишанлудаказ ишл- 
емишзава.

Алай вахтунда гьар са касдиз 
чир хьун лазим я хьи, социальный 
сетра терроризмдиз ва экстремизм
диз рехъ вилик тухуз эвер гузвай, текст 
шикилар ва гьак1ни видиоматериалар 
вичин социальный сетрин чинра 
эцигна малумарнавайдаз уголовный 
жавабдарвал авайди. Гьар са диде- 
бубадиз вичин аялдал соцсетра квел 
машгъул жезват1а чир хьун важиблу 
я. Ана абуруз мукъаят хьуниз эвер 
гананни к1анда.

ЧИ МУХБИР

Халкьдин яшайишдин гьалар к1 евера ва дарда твазвай, абурун 
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз 
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар 
гьукуматдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани 
идарада куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз 
хьайит1а, чаз газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн 
патал гьар са дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1валахриз рехъ 
тагунин карда гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди чна, 
вири уьлкведа хьиз, “горячая линия” кардик кутазва. Т1алабзава чаз 
чарар кхьин (къуларни ч 1угуна).
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