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 Маса гунин къимет азадди я

      Важиблу месэлаяр веревирд авуна
И йикъара Дагъустандин вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимова «Шур-

дере» кIама къанал ва цин гьамбархана эцигунин сифтегьан пай акьалтIарунин гьакъ-
индай совещание кьиле тухвана. Адахъ галаз санал и мярекатда Сулейман-Стальский 
райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова, Россиядин МПР-дин федеральный агент-
стводин РагъакIидай патан Каспийскдин БВУ-дин руководитель Гьуьсейн Къурбан-
чиева, «Минмелиоводхоз Дагестан» ФГУП-дин директор Залкип Къурбанова ва ма-
сабуру иштиракна.

Сулейман-Стальский райондин «Шурдере» кIама 50 млн. кубометрдин объемдин 
цин гьамбархана эцигнава. Ам эцигиз 2012-йисуз башламишна. Цин гьамбархана 
цивди ацIурун ва и гьал хуьн патал гьамиша яд галаз хьун хъуьтIуьн вахтунда Са-
мур вацIай (Койсунский гидроузелдай) таъминарда. Цин гьамбарханадай яд Самур-
Дербент дигидай цин къаналдиз фида. Самур-Дербентский къаналдай Шурдере авай 
цин гьамбарханадиз 17 километрдин мензилдиз яд агакьарунин эцигунрин кIвалахар 
кьиле тухвай вахтунда адан патарив 500 гектардилай виниз уьзуьмлухар ва багълар 
кутунва. Цин гьамбархана ишлемишиз вахкайдалай гуьгъуьниз Самур-Дербентский 
къаналдиз вири вахтунда яд ахъаюн фикирдиз къачунва. Амни Мегьарамдхуьруьн, 
Сулейман-Стальский ва Дербент районрин сергьятрай физва. 

Хуьруьн майишатдинди тир Дагъустандин и регион патал и цин гьамбарханадин 
важиблувиликай анал Абдулмуслим Абдулмуслимов, Гьуьсейн Къурбанчиев, Залкип 
Къурбанов, Нариман Абдулмуталибов рахана. Кьилди къачуртIа, чи райондин Кьил 
Нариман Абдулмуталибова вице-премьердиз и цин имарат эцигдайла «село Эмин-
хюр», «сельсовет Новомакинский», «село Даркуш-Казмаляр» хуьрерин поселенийрин 
ва гьакIни Мегьарамдхуьруьн райондин «село Картас-Казмаляр» хуьруьн поселений-
рин агьалийрин интересар фикирдиз къачун тавунвайди лагьана. Кьилди къачуртIа, 
Гюльгери-чай вацIа яд артухарун патал гьеле алатай асирдин 60-йисара Самур вацIай 
яд гъизвай къанал Мегьарамдхуьруьн райондин Советское хуьруьн сергьятдай цIийиз 
эцигзавай «Шурдере» цин гьамбарханадиз яд къвезвай къаналдик кутунва. Нетижада 
чимивал гзаф хьайила Гюльгери вацIа яд лап тIимил жезва.

Къалагъандин майишатрин уртах дигидай церин къурулушдихъ галай хуьруьн 
майишатдин майданри СтIал Сулейманан райондин сергьятда 1273 гектар, Мегьа-
рамдхуьруьн райондани 322 гектар тешкилзава. Гьа са вахтунда и къанал тухудалди 
авай майишатдин рехъни туькIуьр хъувунвач, къаналдилай яна фидай чкаяр тайинар-
навач. Къаналдин гьяркьуьвал са бязи чкайрилай 20 метрдив, деринвални 8-9 метрдив 
агакьзава, къерехар тик хьуни инсанар ва мал-къара патал хаталувал арадал гъанва. 
Идалайни гъейри, и къаналдилай са патай маса патаз фин патал 1-2 километрдин мен-
зил атIана кIанзава. Вири и шартIари къаналдин муькуь пата яшамиш жезвай агьали-
яр, арендаторар патал татугайвилер арадал гъизва.

Абдулмуслим Абдулмуслимова, Нариман Абдулмуталибова гъайи вири и тату-
гайвилер вичин гуьзчивилиз къачуна. И объектдин кьвед лагьай этапдин эцигунрин 
кIвалахар кьиле тухудайла эхирдай абур фикирдиз къачудайди лагьана. Эминхуьруьн 
сергьятдай физвай къаналдилай элячIдай алава яз кьве муьгъни эцигда.

И гуьруьшмишвилин мярекатдин сергьятра аваз Дагъустандин вице-премьер Аб-
дулмуслим  Абдулмуслимова ва райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова  «Ком-
плексное развитие сельских территорий» госпрограмма уьмуьрдиз кечирмишзавай 
гьални веревирд  авуна. Адан бинедаллаз чи районда 2020-2022-йисара 2 школа, 
спортдин 3 комплекс, водопровод, 2 хуьре газдин линияр тухун ва маса социальный 
объектар эцигун ква.

Алай вахтунда и программадай Алкьвадрал ва Агъа-СтIал Къазмайрал школайрин 
цIийи дараматар, Эминхуьре спорткомплекс эцигунин, Кьасумхуьрел цин линияр ту-
хунин кIвалахар башламишнава.

Дагъустандин вице-премьерди и эцигунрин кIвалахар кьиле физвай гьал ахтарми-
шун патал вич мукьвал вахтара Сулейман-Стальский райондиз къведайди лагьана.

                                                                                                                 Абидин Камилов

                Совещание кьиле фена
6-июлдиз райондин Кьил Нариман Абдулмуталибован регьбервилик кваз ра-

бочий  совещание кьиле фена. Анал район яшайишдинни экономикадин рекье-
рай вилик тухунин ва тIугъвалдикай хуьн патал кьабулнавай серенжемар алуду-
нин кьвед лагьай этапдал элячIунин месэлайриз килигна.

Совещанидин эвелдай райондин территорияда коронавирусдин инфекция чкIунин 
жигьетдай авай гьалдикай райондин центральный больницадин кьилин духтурдин 
везифаяр тамамарзавайди тир Жафер Къурбанисмаилован информациядихъ яб акал-
на. Ада къейд авурвал, къенин йикъалди 114 кас чпин кIвалера духтуррин гуьзчи-
вилик ква. Абурукайни 24 кас и тIугъвалдин жигьетдай сифтегьан положительный 
тест ганвайбур,  80 
касни ахьтинбурухъ 
галаз алакъа  хьан-
вайбур ва 10 касни 
больницадилай къе-
цяй пневмония хьан-
вайбур я. ЦРБ-дин 
стационарда больни-
цада стIалжем хьан-
вай  13 начагъди ава. 
Абурукайни 2 кас 
COVID-19 положи-
тельный яз акъатна-
вайбур. Районда и тIугъвалдикай хуьн патал серенжемар кьабулзава.

Ограниченияр эцигай сифте йикъалай районда 2000 кас ахтармишна, абурун 
арадай 131 касдик вирус квайди тестикь хьана. 1320 кас духтуррин гуьзчиви-
ликай хкуднава, 160 кас сагъар хъувуна, кIвалериз ахъай хъувунва. Эхиримжи 
йикъара начагъ хьайи касни  авач.

Терапевтический отделенида ахъайнавай госпиталь 1-июлдилай агалнава. Ма-
скаяр, бегьлеяр алукьун ва сад-садавай яргъаз акъвазун давам жезва. И мукьвал 
вахтара амай крарни вичин къайдадиз хкиз чи район гьазур я. 

Совещанидал РФ-дин конституциядик дегишвилер кухтуниз сесер гунин не-
тижаяр гваз ТИК-дин руководитель Нариман Мейланов ва райондин Кьилин 
1-заместитель Лацис Оруджев рахана. Сесер гун Роспотребнадзордин вири ис-
темишунрихъ галаз кьадайвал кьиле тухвана. Гайи сесерай аквазвайвал, эхь ла-
гьайбур 89,79% ва акси яз сес гайибур 9,64% хьана.

УКС-дин начальник Роберт Мейланова «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» госпрограммада иштиракзавай Агъа-СтIал-Къазмайрин ва Алкьвадрин 
школайрин, Эминхуьруьн спортшколадин, Кьасумхуьруьн цин линияр ва Ичин-
рин хуьруьз газ тухудай линияр гьи гьалда аватIа ихтилатар авуна.

Яргъивилел 38,8 км. алай «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» магистральный 
водопровод  алай йисуз акьалтIарда. Алай вахтунда трассадин 28 километрда 
турбаяр кутазва. Кьуд хуьре (Карчаг, Чуьхверкент, Испик ва Орта-Стал) «Мой 
Дагестан – мои дороги» национальный проектдай куьчеяр ремонт ийизва.

«100 школ» госпрограммадай 4 школадин проектрин документар гьазурна-
ва (Кьасумхуьруьн 1-нумрадин, Герейханован 1-нумрадин, ЦIийи Макьарин ва  
КIварчагърин). Аялриз чимивал хьун патал школайра отопительный системаяр 
дегишарун патал документар гьазур я.                   

«Комфортная городская среда» программадай Агъа-СтIалдал обелиск, Агъа-
СтIалдал ва Герейханован хуьрера скверар туькIуьрзава.

Экономикадин отделдин начальник Саният Вагьабовади районда налогар 
кIватIзавай гьалдикай ихтилат авуна.

Хуьрерин поселенияр протоколра тайинарнавайвал яшайишдинни экономика-
дин рекьерай вилик тухунин сифте нубатда вилик акъвазнавай месэлаяр гьял-
завай гьалдикай хуьрерин поселенийрин администрацийрин кьилерин куьруь 
гьахъ-гьисабрихъ яб акална.

- ТIугъвалдихъ галаз алакъалу яз ам чкIун тавун патал кьабулнавай къадагъа 
авунвай са жерге серенжемар алудуни чаз кIвалахдин дуьз режимдал элячIдай 
мумкинвал гуда. Яшайишдинни экономикадин хилер къайдадик кухтун патал чи 
вилик хъувуна кIанзавай гзаф кIвалахар акъвазнава. Чпи-чеб идара ийидай чка-
дин органрин, райадминистрациядин къурулушдин подразделенийрин ва жаваб-
дар маса къуллугърин къуватар сад авуни район вири рекьерай аквадайвал вилик 
тухуниз куьмек гуда.

Алай вахтунда районда коронавирусдин тIугъвалдихъ галаз алакъалу яз са 
бязи рекьерай кьулухъ галамукьунар хьанватIани 30-далай виниз яшайишдин 
важиблу объектрал эцигунринни аваданламишунин кIвалахар кьиле тухузва, - 
къейдна райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова. 

Совещанидин кIвалахдин нетижаяр райондин Кьил Нариман Абдулмутали-
бова кьуна. Санлай кIвалахар вилик тухун патал теклифар гана ва меслятар къа-
лурна.

                                                                                                        С. Баламетова

                               Райадминистрацияда
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                                 Камалудин Гьажиеван - 80 йис

Зугьрабхуьр. Сулейман-
Стальский райондин Гуьнепа-
тан тIебиатдин гуьзел чкадал 
экIя хьанвай, еке ва баркаллу 
тарих авай и хуьруьн тIвар 
кьунмазди, рикIел регьметлу 
шаир Рамазан Каитова и хуь-
руьз бахшна кхьенвай шиир-
дин цIарар къвезва:

Кьасумхуьруьвай 12 кило-
метрдин Кьибледихъ галай, 
100-далай виниз кIвалер авай, 
320-далай виниз агьалияр яша-
миш жезвай Зугьрабхуьряй 
машгьур ксар, кьилди къачуртIа, 
алимар гзаф акъатна. Камалу-
дин Гьажиев, Малик Зейналов, 
Сарухан Агъаханов, Селимхан 
Агъаханов, Марат Азимов, Али 
Агъаханов, Мурад Агъаханов, 
Александр Османов, Шагь-
мирзе Зейналов ва масабур. И 
кьегьал рухвайрикай сад тир 
тарихдин илимрин доктор, Рос-
сиядин илимрин Академиядин 
академик Камалудин Гьажиеван 
и йикъара 80 йис тамам хьана.

К. С. Гьажиев 1940-йисуз 
Зугьрабхуьре чIехи, савадлу ва 
гьуьрметлу хизанда дидедиз хьа-
на. Ада хайи хуьре юкьван шко-
ла, Махачкъала шегьерда меди-
цинадин училище акьалтIарна, 
са шумуд йисуз вичин пешедай 
Кьиблепатан Дагъустандин рай-
онра кIвалахна. Гуьгъуьнлай 
чирвилерихъ къаних кьегьал хва 
Ленинграддин государственный 
университетдин РагъэкъечIдай 
патан уьлквейрин чIаларин фа-
культетдик экечIна. Студент тир 
йисара Камалудин Гьажиев араб 
чIал чирунал рикIивай машгъул 
хьана.

К. Гьажиева армиядин жер-
гейра къуллугъна, Ватандин 
вилик вичин пак буржи кьилиз 
акъудна. Анай хтай Камалудин 
Гьажиева 1970-йисуз М. В. 
Ломоносован тIварунихъ га-
лай Москвадин государствен-
ный университетдин тарихдин 
факультетдик экечIна. Ина 
кIелдай йисара ам Америкадин 
тарихдал, гьакIни инглис ва 
француз чIалар чирунал маш-
гъул хьана.

Камалудин Сиражудинови-
ча США-дин общественно-по-
литический фикиррин гьялна 
кIанзавай месэлайрай кандидат-
вилин ва докторвилин диссерта-
цияр хвена.

Советрин ва Россиядин зур-
ба политологрикай сад тир 
К. С. Гьажиева яргъал йисара 
Россиядин илимрин Академи-
ядин мировой экономикадин 
ва международный алакъайрин 
Институтда илимдин кьилин 
къуллугъэгьли (сотрудник) яз 
кIвалахзава. И йисара ада цIийи 
Россиядин политикадин илим, 
политический философия ва 
геополитика араджал гъуник 
ва гуьгъуьнлай вилик тухуник 
зурба пай кутуна. Илимдин и 
хилерай К. С. Гьажиева 15-да-

          Уьлкведин зурба политологрикай сад
лай виниз монографияр, выс-
ший кIелдай заведенияр патал 
гзаф учебникар кхьена, чапдай 
акъудна.

Чна менфят къачур чешмей-
ра лезги алимдиз къецепатан 

уьлквейрин 8 чIал фасагьатда-
каз чизва лагьана кхьенва. Амма 
Камалудин Сиражудинович лап 
хъсандиз чизвай Дагъустандин 
халкьдин шаир, райондин куль-
турадин отделдин начальник 
Майрудин Бабаханова тести-
кьарзавайвал, алимдиз дуьнья-
дин халкьарин 14 чIал чизва, и 
жигьетдай адав гекъигиз жедай 
ксар са акьван гзаф туш.

Чи машгьур алим К. С. Гьа-
жиевакай макъала гьазурдайла, 
зи гъиле 1990-йисарин юкьвара 
журналист Р. Гусарова алим-
дивай къачур интервью авай 
«Новое дело» газетдин нум-
рани гьатна. Зи фикирдалди, 
ана авай бязи къейдер чи газет 
кIелзавайбурузни итижлу жеда. 
(Къейдер лап куьрелди гъизва).

- Камалудин Сиражудино-
вич, Куьне вири и кIвалахар 
квелай башламишна?

- Гьеле зун жегьил тир вах-
тара жувакай алим жедайди заз 
чизвай. Гьавиляй, школадилай 
гуьгъуьниз, за медучилищеда, 
Ленинграддин университетда, 
МГУ-дин тарихдин факультет-
да кIелна, къецепатан уьлквей-
рин чIалар ва тарих чирна. Дуьз 
лагьайтIа, маса чIалар чириз 
захъ гьевес, къаст авай. Са шу-
муд (араб, инглис, француз) 
чIалар за студент тир йисара 
чирна. Гила зун китай ва ко-
рей чIалар чирунал машгъул я. 
Дуьз лагьайтIа, алакьзава, гье-
лелиг гафарган гваз, им заз бес 
жезва. Амма лезги чIал заз лап 
хъсандиз чизва. Дустари лугьуз-
вайвал, лезги чIалал зун са бязи 
лезги литераторрилай хъсан 
рахазва. Зарафат я гьелбетда, 
ятIани хуш къведай кар я. МГУ 
куьтягьайдалай гуьгъуьниз ас-
пирантурадик экечIна, Аме-
рикадин обществодин милли 
къанажагъдин, идеологиядин 
месэлайрай кандидатвилин ва 
докторвилин диссертацияр хве-
на. Эхиримжи цIуд йисуз зун по-
литикадин илимдай экъечIнава. 
ЯтIани и илимди зун мад ва мад 
вичел чIугвазва, заз акI я хьи, и 
илимдиз зи майилвал, зи гьевес 
ава.

- И кардин гъавурда Куьн 
мус акьуна?

- Вири дуьшуьшдай ара-
дал атана. МГУ-дин тарихдин 
факультетда зун дуьньядин 
куьгьне девирдин тарих илим-

дин рекьелди чирунал машгъул 
хьана, гьабурукай яз Кавказ-
дин тарихни. ГьикI ятIани, зи 
фикир алай аямдин тарихди, 
кьилди къачуртIа, Америкадин 
тарихди вичелди желбна. Нети-
жада за са шумуд илим: тарих, 
философия ва гьа вахтунда чаз 
авачир политология сад-садахъ 
ккIурна диссертация кхьена. 
Гьадалай гуьгъуьниз за поли-
тикадин илимдиз итижлу тир 
политологиядиз ва адахъ галаз 
алакъалу месэлайриз еке фикир 
гана. 80-йисарин эхирра поли-
тология диб хьанвай илимрик 
акатна.

- Гьакъикъи манада поли-
тология вуч я?

- Политология – им санлай 
политикадин алемдал машгъул 
жезвай илим ва образованидин 
дисциплина я. Ана государ-
ство идара авун, политикадин 
къайдаяр, политикадин культу-
ра, политикадин психология… 
ава. Гаф кватай чкадал лугьун: 
РагъакIидай пата «политоло-
гия», «политолог» гафар авач, 
«политология» Россияда авай 
гаф я. Маса уьлквейра поли-
тикадин илим ва политикадин 
алим лугьузва.

- Чи властдин къуллугъри 
Куь тежрибадикай ва Росси-
ядин политологрин чирвиле-
рикай менфят къачузвани?

- Эхь, неинки Москвада, 
гьакIни маса политикадин ва 
экономикадин чIехи центрай-
рани. ИкI, мисал яз, зи къул-
лугъэгьлийри ва аспирантри 
политический партийра, фрак-
цийра, Гьукуматдин структу-
райра советникар ва консультан-
тар яз кIвалахзава.

- Камалудин Сиражудино-
вич, кьилди Квез гьихьтин 
теклифар атана?

- Эхь, вични гзаф сеферра. За 
саки вирибуруз «ваъ» лугьуз-
ва… Зун алим я, гьамиша алим 
яз амукьда. Гзафбур и хилез 
чпин финансовый гьалар хъса-
нарун патал физва. Заз гьа жи-
гьетдай гьялна кIанзавай месэла 
авач.

- Квез чи гележег гьихьтин-
ди яз аквазва?

- Заз Дагъустан Россиядилай 
къеце аваз аквазвач. Адан вири 
пакадин югъ, гележег Россия-
дихъ галаз ава. Россиядин со-
ставда аваз ва Россиядихъ галаз, 
вични эхиримжи йисара, Дагъу-
станди вич патал геополитиче-
ский цIийи статус къазанмиш-
нава. Зун инанмиш я, Россиядин 
куьмекни галаз Дагъустанда 
хъсанвилихъ еке дегишвилер 
кьиле фида… 

80 йисан юбилей мубарак 
авуналди, чаз чи баркаллу ва-
танэгьли, РАН-дин академик, 
мировой экономикадин ва 
международный алакъайрин 
Институтдин илимдин кьилин 
къуллугъэгьли (сотрудник) 
Камалудин Сиражудинович 
Гьажиевахъ яргъал йисарин 
уьмуьр, мягькем сагъламвал, 
кIвалахда ва илимдин рекье 
мадни еке агалкьунар хьана 
кIанзава.

Хазран Кьасумов, РФ-
дин журналистрин Союздин 
член

Шикилда: К. С. Гьажиев

   Меценатдин куьмекдалди
Коронавирусдин инфекция чкIунихъ галаз алакъалу яз сани-

тарно-эпидемиологический гьал хъсанарунин жигьетдай серен-
жемар кьиле тухунин мураддалди Агъа-СтIал-Къазмайрилай тир 
меценат Бабаев Салман Мегьамедрасуловича Сулейман-Сталь-
ский район вилик тухунин Фондуниз 5 млн. манатдин мергьемет-
лувилин такьатар чара авуна.

Муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибо-
ван къарардалди Сулейман-Стальский райондин центральный 

больницадин кьилин духтурдин везифаяр тамамарзавайди тир 
Жафер Къурбанисмаилован ва общественностдин векилрин иш-
тираквални аваз и такьатар ишлемишдай рекьер тайинарун патал 
къарар акъудна. Агъадихъ чна Салман Бабаева гайи мергьеметлу-
вилин такьатар С.-Стальский ЦРБ-дин материально-технический 
база мягькемарун, медработникар руьгьламишун патал харж аву-
нин гьахъ-гьисаб гузва.

Чара авунвай такьатар харж авунин сергьятра аваз коронави-
русдин инфекциядик начагъбур сагъар хъувунин карда иштирак 
авур райондин 170 медработникдин банкдин счетриз руьгьлами-
шунин мураддалди 2 млн. 580 агъзур манатдин кьадардин пул 
яна. Материальный куьмекар духтурриз, медсестрайриз, санитар-
кайриз ва гьакIни тади куьмекдин отделенидин, инфекционный 
госпиталдин, терапевтический отделенидин, поликлиникадин ва 
участковый звенодин младший персоналдиз гана. Абурун арада 
райбольницадин ва участковый звенодин 47 духтур (гьар садаз 20 
агъзур манат), райондин больницадин ва участковый звенодин 85 
медсестра (гьар садаз 15 агъзур манат), младший персоналдикй 
38 кас (гьар садаз 10 агъзур манат) ава.

Райондин ЦРБ-дин материальный база мягькемарун патал 
Салман Бабаеван такьатрин гьисабдай гьакIни лабораториядин 
тадарак – гематологический анализатор Micro CC – 20 Plus (350 
агъзур манатдин) ва биохимический анализатор (BioSistems A 15 
Random Acces (1050000 манатдин ва 610-дан кьадарда аваз FPP 2 
(Алина) распираторар къачуна. ГьакIни хкун ва монтаж авунни 
кваз 705 агъзур манатдин къимет авай дизелдин генератор (FE) 
LUE 100/400 КА къачуна. Ам ислен юкъуз, 13-июлдиз эцигун 
пландиз къачунва. Ставрополдай наладчикар атун гуьзлемишза-
ва.

Харж тавуна аламай пулунин такьатри 45429 манат тешкил-
зава.

         Мергьеметлувилин къанунралди

  Важиблу месэладиз килигна
8-июлдиз Дагъустандин Гьукуматдин Председатель Артем  

Здунован регьбервилик кваз ВКС-дин режимда аваз совещание 
кьиле фена. Анал Каспий гьуьлуьн къерех тирвал ва гьакIни пля-
жар ачухзавай чкайра санитариядинни гигиенадин жигьетдай 

авай гьалдин гьакъиндай 
важиблу месэладиз килиг-
на. Вичин рахунра ада къейд 
авурвал, гьуьлуьн цин авай 
гьал разивал ийиз жедайди 
туш, ада гигиенадин нор-
майриз жаваб гузвач. Ихь-
тин шартIара пляждин ту-
ризмдикай рахаз хьун четин 
я. И авай чIуру гьал арадай 
акъудун патал вирибуру 
къуватар сад авун герек я.

И жигьетдай арадал атан-
вай гьал гуьнгуьник кутун 

патал кьабулзавай серенжемрин гьакъиндай анал информация 
гваз Дагъустандин эцигунрин ва яшайишдинни коммунальный 
майишатдин министр Малик Баглиев рахана.

Анал рахай юлдашри Каспий гьуьлуьхъ галаз алакъа авай вири 
районра цин михьивал хуьн таъминарун патал очистной тадара-
кар (сооруженияр) эцигунин месэлайриз артух фикир гун чарасуз 
тирди къейдна ва и кар кьиле тухузвай чкаяр чешне яз гъана.

И важиблу месэла гьар йикъан гуьзчивилик кваз хьун герек 
тирди къейдна.                                                     Абидин Камилов
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Абидин Камилов

- Буба! Я буба! Гатфар ваз, муштулух 
заз!- гафар тикрариз, Эркиназ пакамахъ-
ай, гатфар чIурал акъудай бацIи хьиз, 
шаддиз, еке теспачавал кваз, айвандик 
квай чIехи бубадин патав кIвализ хтана.

- Вуч гатфар, я бубадин цуьк, алукьза-
вайди гатфар ваъ, мекьи кьуьд я. Белки 
ваз ахварай акур затI-матI аватIа? - хабар 
кьуна дивандал фарикъатдаказ къаткан-
вай чкадилай аялдик квай теспачавал 
акур Сефер бубади.

- Ахвар - махар заз чидач, садра вун, 
къарагъна, захъ галаз айвандик атана, 
чи багъдиз килиг. Чи вири тарари цуьк 
ахъайнава. За тапарарзаваче, буба, ша, 
кIандатIа жувни килиг, - лугьуз, ада на-
бут хьанвай чапла кIвачел кьецIи яшлу 
кас, минетар ийиз, гужуналди диванди-
лай къарагъарна, айвандик тухвана. Бел-
ки и легьзейра Сефер бубани тIебиатдиз 
гъвечIи аялдин вилерай килигзавай 
жеди... Женжел рушан "гатфар", "гат-
фар" гафарин таъсирдик кваз кIваляй 
айвандик экъечIай, адазни гьакъикъат-
дани тарари цуьк ахъайнавайди хьиз ак-
вазвай...

Зулун эхирра, иллаки алахьай йи-
фера, хъуьтIуь вич мукьва жезвайда-
кай хабар гузвайтIани, югъ хьайила, 
ракъини адахъ цIай квай цIукI гваз 
калтугзавай, гьич адан гелни тазва-
чир... Йифиз къаял живедин къирав 
янавай емиш тарари, векьер-кьалари 
пакаман ракъинин нурарик, цIурурай 
гимишди хьиз, рапрап гузвай. ИкI, 
вилерин ишигъ тухудай хьтин, и гуъ-
зелвили кьуд пад нурламишнавай. 
Живедин къирав янавай мерги гъалар, 
хуьшреканрин мукар магьир устIарди 
ипекдин гъаларикай хранвай сачах 
хьиз аквазвай. Вилик квай гьакъикъат 
адан хиялрин шикилриз элкъвезвай...

- Буба, я буба! Чаз гила самбар 
пIинияр, машмашар жедани, гьа? - лу-
гьуз, птул Эркиназа, бубадин гъил кьу-
на, шадвиляй алай чкадал хкадарзавай. 
Бубадини, дерин хиялрик кваз, кефи 
хун тавурай лагьана, «ун», «эхь» лугьуз, 
гъвечIи птул секинарзавай. Амма ада-
вай вичивай сакIани хиялрин чилинай 
экъечIиз жезвачир, на лугьуди, ам суь-
гьуьрда гьатнавай....

ГъвечIи аялди герен-герен ялиз хъут-
кьунарзавай адан гъил, ихтиярда ама-
чирди хьиз, тентес хьана, гьакI галтад 
жезвай. Сефер бубадин рикIел и макъам-
да 1945-йисан гатфар, советрин халкьди 
фашистрин Германиядин винел къа-
занмишай ЧIехи Гъалибвилин югъ, вад 
йисуз санал дявейра хьайи юлдашрин, 
фронтда телеф хьайибурун ва гьакIни 
чан аламайбурун суьретар хквезвай... 
Амма къвердавай къизгъин жезвай ракъ-
инин нурари Сефер бубадинни Эркина-
зан "хиялрин цуьквер" чилел вегьезвай. 
И кар акур Эркиназ михьиз перт жезвай. 
ЧIехи бубадини вичин суалриз бегьем 
жавабар тагуз акурла, эхир руша адан 
гъил кIевиз ялна хъуткьунарна, ам уя-
харна. Адаз ам кIвачин кьилел ксанвай-
ди хьиз авай.

—Я буба, вун ксанване-е? Вучиз чи 
тарарал алай цуьквер чилел аватзава? 
Гила чаз недай алучаяр, пIинияр, маш-
машар гьинай къведа? - лугьуз, шел 
ккIанвай Эркиназак.

Эхир птулдин перишанвал акур Се-
фер буба адаз теселли гуз эгечIна: къвез-
вайди гатфар ваъ, кьуьд тирдан, абур 

БАХТУНИН НАКЪВАР
                              (новелла)

гьакъикъи цуьквер ваъ, чпин «хиялрин 
цуьквер» тирдан, исятда, гатфар ваъ, ме-
кьи кьуьд алукьзавайдан гъавурда тваз 
алахъна. Гатфарихъай тарари атирдин 
ни галай халисан цуьквер ахъагъайла, 
ам вичихъ галаз багъдиз тухуда лагьана 
секинарна ва вич, вичин вилерал акьал-
тнавай накъвар гъиливди михьиз, патав 
гвай стулдал ацукь хьана.

- Буба, я буба, бес вун вучиз шехьзава, 
вуна абур цуьквер ваъ, живедин гьакIан 
къирав я лагьаначирни? - лагьана, птул 
бубадин метIел ацукьна ва адан хъуьхъ-
верал аламай накъвар вичин назик гъи-
леривди михьиз эгечIна.

- Зун шехьзавач, бубадин, абур чи 
къенин ислягь уьмуьрдал кьару хьунин, 
шадвилин, бахтунин накъвар я. - ИкI 
лагьана, ада птул, са ни ятIани вичивай 
къакъудзавайди хьиз, вичин хурудив 
кIевиз агудна кьуна, адан пелез, хъуьхъ-
вериз теменар гана.

- Зи рикIел, куьз ятIани, бубадин 
цуьк, и легьзеда 1945-йисан гатфар, Гъа-
либвилин югъ хтанвай. Къуй куь кьилел 
кьванни ислягь цав хьурай, чаз мад гьич 
садрани дяведин цIай, каш, мекь тахку-
рай, - лагьана кьуьзуь бубади, ухьт ала-
даруналди.

- Чан буба, ахъая ман ви рикIел вуч 
хтанатIа, заз дяведикай ийидай ви суьгь-
бетриз яб гуз гзаф кIанда, - минетарна 
птулди.

- Де хъсан я, зи руш, яб це гила, вун 
гьикI хьайитIани залай, шкьакь хьиз, 
гьакI алатдайди туш, - дериндай ухьт 
аладарна, вичин биришри кьунвай пел 
тIушунна Сефер бубади.

- Гитлеран Германиядин чапхунчий-
ри вири дуьнья чпин пацук кутун ва 
халкьар лукIвиле тун патал къурмишай 
залум дяведикай, абуру чкIурай шегьер-
рикай, хуьрерикай, телеф хьайи кьван 
инсанрикай, къати женгера чи аскерри 
къалурай кьегьалвилерикай за ваз ихти-
латар гзаф авунай. ГьакI тушни, бубадин 
цуьк?

- Эхь, буба, зи рикIел абур вири хъсан-
диз алама, - тади кваз рахана Эркиназ.

- Сифте, чаз кичIерар гуз, пехъи жа-
навурар, гишин кицIер хьиз, сивер ахъ-
айна, сарар экъисна, чи Ватандал атай, 
немсерикай кьулухъди катна хъфидайла 
аквазмайди анжах са дабанар тир, - да-
махдивди бубади рикI алаз лугьудай га-
фар тикрар хъувуна ада.

- Агь, бицIи шейтIан! - хъуьрена Се-
фер буба. - Валлагь, гафба-гаф рикIел 
алама, - тавазивиливди птулдин кьиле-
лай кап аладарда. - Гьа икI, чна пехъи 
жанавурар 1945-йисан майдин вац-
ра чпин магъарада - Берлин шегьер-
да - кукIварзавай. Вири халкьарин вил 
душманди рей гунал, яни и дяведа чеб 
магьлуб хьайиди, кIаник акатайди хиве 
кьунал, абуру гъилер хкажунал алай. 
Зун а вахтунда Берлин шегьердин патав 
гвай багьдин юкьва авай са госпитал-
да, яни залан хирер хьанвайбур сагъар 
хъийидай чкада, къатканвай. И шегьер-
дин РагъэкъечIдай пата кьиле фейи са 
женгина,бомба хъиткьинайла кIвачел 
залан хер хьайи зун операция авур са 
суткадилай жув-жувал хтанай. Зун, жув-
жувал хтайла, ракъинин экв аватзавай 
чIехи дакIардиз килигна, зи ягъай вил 
дакIардивай са къад метрдин яргъа авай, 
са пад снаряддикди хана, алай пешер ва 
цуьквер шуьткьвенвай, муькуь патал, 
лагьайтIа, памбагар эцигайди хьиз, лацу 
цуьквер алай пIинидин тарце акьуна. А 
хилери гатфарин хъуьтуьл шагьвардал 

пашмандаказ лепе гузвай. КIвач гипсда 
аваз, юзур тежез, къатканвай заз гагь-
гагь адай жуван ухшарни къвезвай. 
КIвач авай гьални вилериз бегьем такун-
вай за, жуван кIвачикай фикир ийидай 
чкадад, куьз ятIани, инсафсуз дяве себеб 
яз, и эйбежер гьалдиз атанвай пIинидин 
тарцин язух чIугвазвай. За жуван рикIяй 
и залум, вагьши дяве мад ва мад сеферда 
негьзавай.

Садлагьана рак ахъайна, чина шад-
вилин хъвер аваз, чи палатадиз, яни чун 
къатканвай кIвализ, чи медсестра На-
дежда (вирида адаз «Надя» лугьудай) 
гьахьна ва ада хци ванцелди, шаддиз, 
акъатна гьарайна: " - Гъалибвал! Гъа-
либвал, зи играмибур! Дяве куьтягь 
хьанва, чун Гъалиб хьана! Шадвал ая, 
зи азизбур!" - лагьана, вичин патав гвай 
кравутдал къатканвай са гъил галамачир 
жегьил сержант кьуна, кIвачел къарагъ-
арна ва адан галамай эрчIи гьил вичин 
къуьнел эцигна, адахъ галаз, элкъвез-
элкъвез, кьуьл ийиз эгечIна. Абурухъ 
галаз масадбуруни шадвиляй кьуьлер 
авуна.

Фадлай вил алай и багьа легьзеди 
- «Гъалибвал!» - гафуни чи беденра-
ни ивидик цIийи гьерекат кутунай. И 
легьзе, и багьа декьикьаяр са чIавузни 
рикIелай алатдач, бубадин цуьк. А вах-
тунда чна, чун хайи Ватандивай гзаф 
яргъа авайтIани, гьар сада вич жуван 
кIвале, хайи хизанда авайди хьиз гьисс-
завай.... Эхь, Ватандин гьисс гьакьван 
зурба къуват авай, аламатдин затI я, бу-
бадин. А бахтлу декьикьайра гьатта чи 
залан хирерин тIални кваз яваш хьанай...

- Ахпа вуч хьанай е, чан буба? - кьа-
райсузвилелди суал гана Эркиназа. Са 
легьзеда дериндай ял акъадарайдалай 
гуьгъуьниз, Сефер бубади вичин суьгь-
бет давамарна.

- Гьинал акъвазнай зун, бубадин 
цуьк? - суал гуда.- Гьан, рикIел хтана: 
хуш хиялри хайи Ватандиз «хканвай» 
зун, жув-жувал хтайла, яни хиялрикай 
хкатайла, садлагьана мад а дакIардиз 
килигна. Зи ягъай вил мад сеферда, чан 
бубадин къизилдин кIус, са пад снаряд-
дикди хана, пешер, цуьквер чурч хьан-
вай пIинидин тарце акьуна. Гатфарин 
назик шагьвардик дамахдивди лепе гуз-
вай, эцигнавай памбагар хьиз, сад хьиз, 
цуьквер аламай тарцин муькуь патан 
хилерал алай пешери, и хабардал шад-
вал ийиз, явашдаказ кап язавайди хьиз 
аквазвай. А цуьквери заз умудрин сел 
багъишнай...

Ингье, вазни аквазвайвал, кьецIи 
инвалид, набут хьанатIани, зунни сала-
матдиз кIвализ хтана, куьн хьтин хту-
лар, птуларни метIерал атанва. А йикъ-
алай инихъ 70 йисар алатнаватIани, 
бубадин кьизилдин кIус, исятда зи ви-
лерикай мад а пIинидин тар, заз уму-
дрин сел, ачух хъвер багьишай адал 
алай цуьквер, жув фейи женгинин ре-
кьер караг хъувуна. Ваз зун ишехьна 
лугьуз са кIусни кичIе жемир, бубадин 
багьа цуьк. Зи вилерал атайбур бахту-
нин накъвар я. Абуру инсандин уьмуьр 
яргъи ийида...

И легьзеда, садлагьана ахварикай 
кватай Сефер бубадин вил вичин чапла 
гъилел кьил эцигна, пелез курум-курум 
гьекьни акъатна, малаик хьиз, къужахда 
ксанвай птул Эркиназа акьуна.

- Агь, уьмуьр, вун гьикьван гуьзел ва 
ширин я! - лагьана, ада, ахварай аватиз 
кичIела, птулдин курум-курум гьекь 
акъатнавай пелез явашдаказ са темен 
гана.

Яраб, а теменда играмивилин, кIани 
вилин, багьавилин, уьмуьрдал кьаруви-
лин гьикьван къуват кIватI хьанвайтIа!..

Парадда  иштиракна
Малум тирвал, алай 2020-йисан 

24-июндиз чи уьлкведин меркез тир 
Москвада Ватандин ЧIехи дяведа къа-
занмишай Гъалибвилин 75 йис тамам 
хьунин гьуьрметдай чIехи военный па-
рад кьиле тухвана.

Уьлкведин кьилин майдандилай 216 
военный техника фена. Абурун жер-
геда цIийибур тир БМП Т-15 ва «Кур-
ганец-25», Сириядин женгерин теж-
риба фикирдиз къачуналди цIийикIа 
туьхкIуьрнавай «Танцирь – СМ», 
ТОС-2 огнеметный система, бронеав-
томобиль «Тайфун - ВДВ», «Дерива-
ция – ПВО» мензилдай минаяр кутадай 

инженерный къурулуш ва маса маши-
нар авай. Меркездин кьилелай цава 75 
самолетри ва вертолетри лув гана, гьа 
гьисабдай яз вад лагьай поколенидинди 
тир цIийи СУ-57 алай аямдин истреби-
телрини.

Алай йисуз Кремлдин машгьур май-
дандилай 14 агъзурдалай виниз солда-
тар, офицерар, военный училищейрин 
курсантар ва кадетрин корпусрин тер-
биячияр фена. Гьелбетда, ихьтин еке 
бахт вирибуруз ганвач. Гьа са вахтун-
да ихьтин лишанлу вакъиадин бахтлу 
сагьибрикай сад чи районэгьли С. О. 
Макарован тIварунихъ галай Тихооке-
анский высший военно-морской учи-
лищедин курсант Залимхан Пирмегьа-
медов хьана.

Курхуьруьн 1-нумрадин СОШ 
акьалтIарай Залимхан Пирмегьаме-
дов С. О. Макарован тIварунихъ галай 
Тихоокеанский высший военно-мор-
ской училищедик экечIна. КIелунив 
эгечIай сифте йикъарилай ам вичин 
везифайрив еке жавабдарвал гьисс 
авуналди эгечIиз хьана, училищедин 
общественный ва спортдин уьмуьрда 
активвилелди иштирак ийиз хьана. 
Адаз анин преподавателрин ва са-
нал кIелзавай курсантрин арада еке 
гьуьрмет ава. Адахъ гьакI кIелунра 
ва спортда хъсан агалкьунар ава. ИкI, 
2019-йисуз ада какахьай кукIунрай 
(ММА) Владивостокдин Кубок патал 
18 йисалай виниз яшар хьанвайбурун 
арада кьиле фейи акъажунра вичин 
заланвиляй 1-чка кьуна ва ММА-дай 
адакай спортдин мастервиле кандидат 
хьана.

Районэгьлийривай чпин ватан эгь-
лидал гьахълудаказ дамах ийиз жеда.

Чаз чи баркаллу районэгьлидихъ еке 
агалкьунар ва цIийи гъалибвилер хьана 
кIанзава.

               Гьазурайди - А. Камилов              
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                12-июль  Россиядин почтадин югъ я 

Утерянный аттестат об основном среднем образовании за № А 7309711, вы-
данный в 2001 году МКОУ Юхаристальской СОШ на имя  Абдурагимовой Зух-
ры Дасимовны, считать недействительным.

РикIерин садвал, уьмуьрдин бахтлувал
ХИЗАН. КIАНИВАЛ. ВАФАЛУВАЛ. И пуд гафуни сада-садаз къуват, чим, сих-

вал гузва. Абур сад галачиз масад фикирдизни гъиз жедач. Эгер сад хкудайтIа, тамам-
вилик синих акатда. КIанивилин гьиссер авачиз хизан кутаз жедач. Хизандин квайни 
квай кьве дестек яз гьисабзавай гъуьлуьнни папан арада вафалувал амукь тавурла, 
чара хьунин месэлани кватзава. ГьакI хьайила, хизандин бинеяр, имаратар хуьзвайди 
кIанивални вафалувал я.

И кар алай месэлаяр фикирда кьуна, Россиядин Федерацияда 2008-йисалай Вири-
россиядин хизандин, кIанивилин ва вафалувилин югъ сувар хьиз кьиле тухузва. Ам 
цIийи сувар я. Адан яржни гуьзел чIутран цуьк я. РикIел аламатIа, 2008-йис Хизандин 
йисни яз малумарайди тир.

Вирироссиядин хизандин, кIаниви лин ва вафалувилин югъ РФ-дин Госдумадин 
депутатрин теклифдалди тайинарайди я. И теклифдин тереф уьл кведин диндин вири 
организацийрини хвена, вучиз лагьайтIа хашпарайрин, мусурманрин, чувудрин дин-
рани хизандин, михьи кIанивилин, вафалувилин месэлайриз кьилин фикир ганва ва 
къени вафалу, муьгьуьббатлу хизанар абуру чешне язни къалурзава.

Госдумадин депутатрал къведалди ихьтин сувар тешкилунин фикир сифте яз 
Владимирский областдин Муром шегьердин агьалийриз атана. Кардин кьил ана ава 
хьи, Муромда ихьтин риваят ама. Муромдин князь Петрдиз вичин уьмуьрдин юлдаш 
Феврония пара кIандай ва ам адаз вафалуни тир. 1228-йисан 8-июлдиз абур кьведни 
са юкъуз рагьметдиз фена. Кьилди-кьилди чкайра эцигнавай абурун мейитарни, суь-
гьуьрдин махуник квайди хьиз, са мафеда гьатна. Им инсанрини зурба аламат хьиз 
кьабулна. Сад-садаз кIани ва вафалу кьведни Муромдин пак Троицкий монастырда 
кучукна. Абурун гьуьрметдай, чешнелу, къадимлу хизанрин сан артухарунин фикир 
аваз цIийи суварни тешкилна. Им лап кутугай ва хъсан кар я.

Кьве кас, гъуьлни паб санал ва яргъалди яшамиш хьунин себебар чирун патал 
алимри, пешекарри ахтармишунар авуна. Малум хьайивал, санал 25 йисуз яшамиш 
хьайибурун 58 процентди чеб бахтлу инсанар, хизанар яз гьисабна. Ибурукайни 80 
процентди чпиз хизан, хуш алакъаяр, кIанивал, вафалувал хуьз куьмек гайиди шадви-
лин, зарафатдин, сада-садалай гъил къачунин гьиссер, гьерекатар я лагьана.

Хизандин сагъвал, тамамвал государстводин законрини хуьзва. Россиядин Федера-
циядин Конституциядин 38-статьяда кхьенва: «Дидевал ва аялвал, хизан датIана го-
сударстводин къаюмвилик ква. Аялрин гьакъиндай къайгъударвал авун, абуруз дуьз-
гуьн тербия гун диде-бубайрин сад хьтин везифаяр я. ЦIемуьжуьд йисалай алатнавай, 
зегьметдиз къабил аялрини диде-бубайрин гьакъиндай къайгъударвал авун лазим я».

ЦIийи сувариз талукь яз медални акъуднава, ам 8-июлдиз яргъалди санал яшамиш 
жезвай муьгьуьббатлу, вафалу хизанриз гузва. Инанмиш я, и гуьзел суварал гьар са 
хизанди шадвалда ва хсуси хизан хуьн патал гьар сада чпелай алакьдай кьван хъсан 
крарни ийида.

                                                                                                             Асият Мирзалиева

        8-июль хизандин, к1анивилин, вафалувилин югъ я 
         Къулай шартIара кIвалахзава
Малум тирвал, алай йисуз Россиядин почтадин Югъ пешекарвилин сувар яз 

12-июлдиз, гьяд юкъуз, къейд ийизва. И йикъан вилик чун Кьасумхуьруьн по-
чтунин отделенидин начальник Насрулаева Серьеза Багьаудиновнадихъ галаз гуь-
руьшмиш хьана. Пешекарвилин суварин югъ тебрик авунихъ галаз санал адавай 
анин работникар патал кIвалахдин шартIар тешкилнавай гьалдикай, коронавирус-
дин тIугъвалдин четин гьалара агьалийриз гьар рекьерай къуллугъар авун гьикI 
эцигнаватIа суьгьбет авун тIалабна. Агъадихъ чна адан куьруь суьгьбет гузва.

- Тебрикдай чухсагъул. Чи коллективда вири 26 касди (сотрудникри) кIвалахзава: 
начальник, адан заместитель, 6 кас операторар ва 18 касни почтальонар.

Чи отделенидин дарамат ремонт ийиз эгечIайдалай гуьгъуьниз чна чи кIвалах 
дарискъал сортировочныйда кьиле тухуз хьана.

Гена, Аллагьдиз шукур чи почтунин отделенида ремонтрин кIвалахарни 
акьалтIарна. Гьа са вахтунда коронавирус лугьудай тIугъвал акъатайла чи къайда-
дик квай кIвалахар 
мад кIеве гьатна. 
И гьалдизни ки-
лиг тавуна, чна 
Ро с п от р е б н а д -
зордин истеми-
шунрал кIевелай 
амал авуналди, чи 
кIвалахда кьилин 
фикир инсанрин 
сагъламвал хуь-
нин кардиз гана.

Алай вахтун-
да чна еридивди 
ремонт авунвай 
дараматда къулай 
шартIара кIвалах 
зава. Лагьана кIанда, чна гьар йисуз газетар ва журналар кхьинин кампаниядани 
активвилелди иштиракзава.

Алай вахтунда райондин агьалийри йисан 2-паюна 900 экземпляр «Лезги газет», 
550 экземплярдин кьадарда аваз райондин «Куьредин хабарар» газетар, гьакIни 
«Самур», «Дагъустандин дишегьли», «Кард» журналар къачузва. Чна райондин 
агьалийриз посылкаяр рекье тунин, вахкунин ва са жерге маса рекьерайни къул-
лугъар ийизва. Чкадал агьалийривай ишлемишнавай тIебиатдин газдин ва экверин 
пулар гунни тешкилнава. Санлай кьурла чи коллектив вичин хивевай жавабдар 
везифайрив жавабдарвал гьисс авуналди эгечIзава.

Мумкинвилерикай менфят къачуналди, заз чи отделенидин вири работникриз, 
ана кIвалах авур вири ветеранриз чпин пешекарвилин сувар – Россиядин почтадин 
югъ рикIин сидкьидай мубарак ийиз кIанзава. Къуй квехъ чандин мягькем сагъ-
ламвал, хизанра бахт, берекат, гьар са карда агалкьунар хьурай, играмибур!

                                                                                                       Абидин Камилов
Шикилда: цIийиз туьхкIуьр хъувунвай Кьасумхуьруьн почтунин отделе-

нидин вилик патан акунар.

              ЕГЭ-яр вахкуз эгечIнава
Вири уьлкведа хьиз, чи райондани Сад тир государственный экзаменар вахкунив 

эгечIнава. ИкI, ЕГЭ-яр кьиле тухунин расписанидихъ галаз кьадайвал, выпускникри 
3-июлдиз географиядай, литературадай, информатикадайни ИКТ-дай государствен-
ный экзаменар вахкана. Экзаменар Кьасумхуьруьн 181-нумрадин ППЭ-да кьиле ту-
хузва.

Чи районда информатикадайни ИКТ-дай 7 выпускникди, литературадай 6 ва гео-
графиядайни 2 касди ЕГЭ-яр вахкудайди малумарнава. И пунктуна госэкзаменар Кьу-
рагь, Хив ва Агъул районрин жегьил аялрини вахкана. Вири 34 кас регистрация авун-
вай. Абур  4 классда ацукьарнавай. Абур ВУЗ-рик экечIун патал талукь предметрай 
ЕГЭ-дин нетижаяр герек тир умуми образованидин тешкилатрин выпускникар тир.

Литературадай ва информатикадай экзамендин кIвалах кьиле тухун патал 3 сятни 
55 декьикьа, географиядайни 3 сят вахт ганвай.

А карни къейд ийиз кIанзава хьи, экзаменар санитариядинни эпидемиологиядин 
нормайрал ва истемишунрал амал авуналди кьиле тухузва. Пунктунин вилик гзаф ин-
санар кIватI тахьун патал выпускникар экзаменриз арада са метрни зур кьадардин 
мензилдал амал авуналди, виликамаз туькIуьрнавай графикдин бинедаллаз физва.  
Аяларни сад-садавай къакъуднавай партайрихъ ацукьарзава. Пункт антисептикрал-
ди, стерильный маскайралди ва медицинадин бегьлейралди, гьакIни путулкайра авай 
хъвадай целди ва герек кхьидай ручкайралди таъминарзава. Классра гьава михьи ий-
идай приборар эцигнава. Экзаменрив эгечIдалди ва куьтягь хьайидалай гуьгъуьниз 
анаг дезинфекция ийизва.

ЕГЭ кьиле тухунин тайинарнавай къайдайрал амал авунал гуьзчивал тухун обще-
ственный гуьзчивал тухудайбуру ва федеральный экспертри таъминарзава.

РикIел хкиз кIанзава, госэкзаменар кьиле тухун 25-июлдалди давам жеда.
                                                                                      Гьазурайди – Абидин Камилов 

ДЕРБЕНТСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РЕ-
СПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается в вы-
ходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу, а также во 
время дачного периода. Большинство пожаров возникает в результате сельскохо-
зяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сборе грибов и ягод, во 
время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто мож-
но видеть, насколько завален лес, обочины дорог бутылками и осколками стекла. 
В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как солнечные лин-
зы. Не полностью потушенный костер 
в лесу или на поляне служит причиной 
последующих больших бедствий.

Основным виновником природных 
пожаров является человек – его не-
брежность при использовании огнем 
во время работы и отдыха.

С целью предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций Дербентским межму-
ниципальным отделом Управления Рос-
реестра по Республике Дагестан будет 
проводиться разъяснительная работа, по 
недопущению сплошного выжигания растительности (пала). В связи с наступлени-
ем весенне-летнего периода, Дербентский межмуниципальный отдел Управления 
Росреестра по Республике Дагестан напоминает, что государством установлены обя-
зательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и 
разведению костров на землях с/х назначения и землях запаха - пунктами 218 и 283 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, запрещается:

- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, разведение костров на нолях;

- в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и продукте проводов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горю-
чие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Пожар легче предупредить, чем потушить. Помните – не разводите костры для 
сжигания мусора вблизи жилых домов и массивов!


