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Райадминистрацияда

 Кар алай проектар – уьмуьрдиз

10-июлдиз райондин админи-
страцияда нубатдин совещание

кьиле фена. Ам райондин Кьи-
лин везифаяр тамамарзавай Ла-
цис Абидинович Оруджева ачух-
на ва кьиле тухвана.

Сифте месэла яз анал районда
общественный мал-къарадиз
алафар гьазурзавай ва гад кIватI
хъийизвай гьалдикай УСХ-дин
начальник Мегьамедзагьид Баба-
ева информация авуна.

«2017-йисан 1-паюна Дагъустан
Республика вилик тухунин кар алай
проектар уьмуьрдиз кечирмишу-
нин рекьяй районда тухузвай мя-
рекатрикай агьалияр хабардар аву-

Гад тамамвилелди вичин ихти-
ярда гьатнава. Им хуьрерин зегь-
метчияр, хуьруьн майишатдин
карханаяр, лежбервилинни фер-
мервилин майишатар, ЛПХ-яр
патал чуьлдин кIвалахрин вирида-
лайни къизгъин вахтарикай сад я.
Багъларани уьзуьмлухра, салара-
ни производстводин маса хилера
агротехникадин серенжемар туху-

нихъ, общественный мал-къарадиз
алафар гьазурунихъ галаз санал,
зегьметчийрин вилик никIерай гад
вахтунда ва пучвилер авачиз кIватI
хъувунин везифани акъвазнава.

- Алай йисуз районда 1911 гек-
тардай зулун магьсулар, 305 гек-
тардай гатфарин къуьл ва 222 гек-
тардай нехв кIватI хъийида, - лугь-
узва «Сулейман-Стальский район»
муниципальный райондин хуь-
руьн майишатдин ва суьрсетдин
управленидин начальник Мегьа-
медзагьид Бабаева. – Гад агудунив
чун вири патарихъай гьазурвилер
акуналди эгечIнава, кIвалахарни
план-графикда къалурнавайвал
кьиле физва. Шаз районда 5330
тонн техил кIватI хъувунай, цIи те-
хилдин кьадар 5500 тонндилай ар-
тух хьун гуьзлемишзава.

Районда гад агудунив сифтебу-
рукай яз «Горец» ООО эгечIна.
Хуьруьн майишатдин ва суьрсет-
дин управленидин кьилин пеше-
кар Шихзагьир Гьажимурадовни
галаз чун инвесторди тешкилна-
вай, райондин экономика мягьке-
маруник еке пай кутазвай
кIвенкIвечи и карханадиз фена.
Къизилдин ранг алай никIер, ана
агакьнавай техилдин хъсан бегьер,
гад агудун патал гьакъисагъвилел-
ди зегьмет чIугвазвай механизато-
рарни лежберар акурла гуьгьуьл
шад жезва. Пакаман кьиляй акъат-
навай кьезил шагьвардал лепе гуз-
вай къуьлуьн кьилер акурла акI
жезва хьи, гуя абуру чеб битми-
шарай лежберриз юкь агъузна ик-
рамзава.

- Чи карханада 2I2 гектарда
къуьл, 172 гектарда мух, 117 гек-

нин карда СМИ-ри тухузвай
кIвалахдин гьакъиндай» месэладай

райондин инфор-
мационный аген-
тстводин руково-
дитель Жабраил
Асланов рахана.
Ада къейд авур-
вал, районда офи-
циальный сайт,
«Куьредин хаба-
рар» газет, са му-
ниципальный ва
кьве коммерчес-
кий телевиденияр
кардик ква, абуру

кар алай проектрай тухузвай
кIвалахрикай агьалияр вахт-вахтун-
да хабардарни ийизва.

Совещанидал законсуздаказ
кIвалахзавайбур регистрация
авунин, налогар кIватIунин ва ак-
туализациядин месэлайрикай
райондин Кьилин заместитель
Саид Темирханован ва экономи-
кадин отделдин начальник Сани-
ят Вагьабовадин информаций-
рихъни яб акална.

Совещанидин нетижаяр Л. А.
Оруджева кьуна.

                  Асият Мирзалиева.

Дагъустан Республикадин хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин ми-
нистерстводин пресс-къуллугъди мукьвара республикадин районра
чуьлдин кIвалахар кьиле физвай гьалар къалурзавай делилар раижна.
ИкI, Дагъустандин майишатра векъи алафар гьазурунин кIвалахар
худда кьиле физва. Санлай къачурла, алукьзавай кьуьд патал 365 агъ-
зур тонндилай артух алаф гьазурнава, абурукай 352 агъзур тонн ве-
кьер ва 13 агъзур тонн сенаж я. И рекьяй Сулейман-Стальский район
республикада вилик жергейра авай районрик акатзава.

Мадни, министерстводин пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, рес-
публикада техилдин, емишрин, картуфрин, салан майвайрин бегьер
кIватI хъувунин кIвалахарни кьиле тухузва. Эхиримжи делилралди, 2
агъзурни 443 гектардин майданрай 92 агъзур тонн майваяр кIватIнава.

Картуфрин бегьер вахчунин рекьяй Сулейман-Стальский район
республикадин кIвенкIвечи пуд райондин жергеда ава. Районда кар-
туфрин бегьерлувал винизди я – са гектардай 100 центнер.

Дагъустанда зулун магьсулар кIватI хъувунив эгечIай 16 райондин
арада чи районни ава.

                                                                                        Х. Гьажибалаев.

Гад - 2017 Къуватар хьурай, магьсулдарар

тарда нехв ва 23 гектарда гатфарин
къуьл цанва, - лугьузва «Горец»
ООО-дин директор Раким Гьайва-
зова. – Чахъ гад агуддай са комбай-
ни, самар туькра кьадай пресс-
подборщик, цанар цадай трактор-
ни ава. Сифтегьан 155 гектардин
никIерин гьар са гектардай 23 цен-
тнер техил кIватI хъувунва. Яд та-

гузвай участокрай им пис нетижа
я лугьуз жедач.

Чун комбайнер Мегьамедзагь-
ир Шабановахъ галазни таниш хьа-
на. Адахъ и рекьяй 22 йисан
кIвалахдин тежриба ава. Мадни, ада
саки 30 йисуз механизатор-комбай-
нер яз кIвалах авур вичин дах Ша-

банан кар давамзава.
- Комбайнердин пеше четинди,

гьа са вахтунда гзаф гьуьрметлуди
я, - лугьузва М. Шабанова. – ГьикI
лагьайтIа, комбайнерди халкьдин
суфра берекатлу авун патал зегь-
мет чIугвазва, гьавиляй зун и пе-
шедал кьаруни я.

«Горец» ООО-дин никIера са-
мар туькра кьунин кIвалахарни
хъсан тешкиллувал аваз кьиле физ-
вай. Виликамаз кьунвай гьисаб-
ралди, ина 5-6 агъзур тонн самар
хьун гуьзлемишзава. Самарихъ
карханда игьтияжни ава. ИкI, Ра-
ким Гьайвазова чаз лагьайвал, кар-
хана гзаф хилеринди я. Магьсулрин
никIерилай гъейри, адахъ 2700 ла-
паг, 78 мал-къара, 130 балкIан,

чIижерин 130 куьнуь ава. Самар
гьазурунилай гъейри, карханада
500 тонн сенажни кутада.

Ник1ера агакьнавай техилдин
бегьер к1ват1 хъувунин, самар
туькра кьунин к1валахар «Зарди-
ян» ООО-да, Герейханован, Эмин-
хуьруьн  арендаторрин  участок-
рани хъсан еришар аваз  кьиле
физва.

Гад агудунин кIвалахар давама-
рунихъ галаз санал, ООО-да къве-
дай йисан бегьердин бине кутуни-
кайни фикирзава. И кар патал кар-
ханада 25 гектарда чIурухъан чкай-
ра цанар цанва, и кар давамзава.

Районда магьсулдарвал вилик
тухуник пай кутазвай, гьар йисуз
майданар артухарзавай карханаяр
мадни ава. ИкI, хуьруьн майишат-
дин ва суьрсетдин управленидин
кьилин пешекар Шихзагьир Гьажи-
мурадова чаз лагьайвал, Курхуь-
руьн поселенидин территорияда
КФХ-ри ва арендаторри алай йи-
сан бегьер патал 335 гектарда,
АгъастIалрин поселенидин терри-
торияда 300 гектарда, Кьулан
СтIалрин поселенида 530 гектарда
техилар цанва.

Кьилдин карханайрикай
лагьайтIа, «Паласа» ООО-да 150
гектарда къуьл, 76 гектарда нехв,
«Зардиян» ООО-да 100 гектарда

къуьл, 25 гектарда нехв, «Сайтар»
ООО-да 115 гектарда къуьлни мух,
«Новый путь» СПК-да 42 гектарда
къуьл цанва.

Районда никIерай гад агудунал
10 комбайни желбнава, самар туь-
кра кьунал пресс-подборщикар
галай 12 трактор машгъул я.

Райондин хуьруьн майишатдин
карханайра, КФХ-ра ва ЛПХ-ра гад
агудунин кIвалахар давам жезва.

Квез къуватар хьурай, магьсул-
дарар!

Хазран Кьасумов.
Шикилра: Р. Гьайвазова, Ш.

Гьажимурадова ва М. Шабано-
ва техилдин бегьердал шадвал-
зава; комбайниди гад агудзава.

Шикилар автординбур я.

Вилик жергейра ава

            «Сириусдин» камар
Образовательный “Сириус” центрди Даггосуниверситетдихъ галаз

икьрар кутIуннава. И икьрардин сергьятра аваз вуздини центрди “Си-
риус” акьалтIарайбур-школьникар патал образованидин программа-
яр арадал гъида. Программайра илимдиз, технологийриз, спортдиз,
искусстводиз иллаки гзаф фикир гузва. ИкI тайин са терефдихъай пай
ганвай аялар винел акъудиз, абурухъ галаз кIвалахиз жеда.

Муаллимри гьелелиг тIебии илимриз талукь яз программайрин ком-
плекс арадал гъанва. А программайрик аудиторский сятер, кIвалахунин
план, тежрибадиз талукь серенжемар ква. “Сириусдин” векилар патал
академический дисциплинайрай университетдин муаллимар желбунал-
ди онлайн-курсар, вебинарар, скайп-меслятар кардик кутадайвал я.
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Ватандин ЧIехи дяве. 1941-1945-
йисара кьиле фейи, 1418 юкъузни
йифиз давам хьайи и дяведи гьар
са хзандиз, гьар са агьалидиз кур-
вилер гъана, абур багърийрикай,
мукьва-кьилийрикай магьрумна.
Мусибатдин и дяведи гзафбурун
кьисметар маса патахъ элкъуьрна.
Дяведа миллионралди инсанри Ва-
тандин азадвал ва аслу туширвал
патал чпин чанар къурбанд авуна.
Ингье, алай йисуз Советрин халкь-
ди, адан Яракьлу Къуватри фаши-
стрин Германиядин винел гъалиб-
вал къачурдалай инихъ 72 йис та-
мам хьун къейд авуна. Вахт
гъвечIиди туш. ЯтIани къени чеб
дяведин йисара гел галачиз квахь-
навайбур яз гьисабзавай, я туш хьи,
чпикай тамам делилар гьат тавун-
вай инсанарни ама.

Игитар гел галачиз квахьдайди
туш. Мукьва-кьилийри, школайра
кардик квай гел жагъурдайбурун
отрядри, талукь маса пешекарри
дяведай хтун тавур, чеб гел гала-
чиз квахьнавайбур яз гьисабзавай
инсанрикай делилар жагъурун да-
вам жезва.

И йикъара «Сулейман-Стальс-
кий район» муниципальный рай-
ондин печатдин орган тир «Куьре-
дин хабарар» газетдин редакция-
диз Самарский областдин Ок-
рябрьск шегьердай Керамова Зу-
лейха Исламовнадилай агъадихъ
галай чар хтана:

«Салам алейкум, гьуьрметлу
«Куьредин хабарар» газетдин
редакция! Заз зи чIехи буба Гьа-
рунан гъвечIи стха Тарикъули
Гьажихановакай суьгьбет ийиз
кIанзава. Тарикъули Гьажиха-
нов 1919-йисуз Кьасумхуьруьн
райондин ЧIилихърин хуьре ди-
дедиз хьана, 1932-йисуз
ЧIилихърин хуьруьн школа
акьалтIарна, 1939-йисуз
ВЛКСМ-дин жергейриз гьахьна.
Ватандин ЧIехи дяведин йисара
женгера адал пуд сеферда залан
хирер хьана. Къалурай кьегьал-
вилерай адаз «Красная звезда»
орден ва «За отвагу» медаль
гана. Т. Гьажиханов армиядиз
комсомолец яз фена, ана комму-
нистрин партиядин жергейриз
гьахьна. 1944-йисан 13-мартдиз
ам Псковский областдин Езд-
ровка хуьруьн патав игитвилел-
ди телеф хьана, 1950-йисуз стха-
вилин сурара кучуд хъувуна ва
рикIелай алатна. 2012-йисуз
диде рагьметдиз фейидалай гуь-
гъуьниз зун Тарикъули ва Гьарун
Гьажихановрин гел жагъурунин,
абурукай делилар кIватIунин су-
ракьда хьана. Заз малум хьайи-
вал, Тарикъули 1950-йисуз
Псковский областдин Сергейце-
во хуьруьн патав стхавилин су-
рара кучуд хъувуна. За гзаф ар-
хивризни чарар кхьена, нетижа-
да зал Т. Гьажиханован ВКП(б)-
дин члендин регистрационный
бланкдин (партбилет
№5049183), отчетдин карточ-
кадин, наградной листинин
(«Красная звезда» орден ганвай-
вилин гьакъиндай) копиярни
агакьна… Зи дидедин гафарай заз
чир хьайивал, армиядиз фидай-
ла Тарикъулидихъ кIвале свас
авай. Дидедиз ам гзаф кIандай,

Гьич са касни, гьич са затIни рикIелай алатдач

Игитар рекьидайди туш

гьуьрмет авун яз садрани адан
тIвар кьадачир, гьамиша свас
лугьуз рахадай. Тарикъули фрон-
тда кьена лагьай ван галукьай-
ла, дяведилай гуьгъуьниз, свас ма-
садаз гъуьлуьз хъфена, адахъ ви-
чин веледар, хтулар ава. Авай де-
лилралди, адав Тарикъулидин
шикил ва адалай фронтдай
хтай чарар-кагъазар гума. Чи
чIехи диде Ханперидив, гьайиф
хьи, фронтдин кагъазар гумач.
Гьавиляй за сусавай тIалабзава
Тарикъулидин шикил ва адалай
хтай чарар чав вахкун. Чаз абур
багьа ядигарар жедай…
ЧIилихъвийрин кIвалерани Та-

рикъулидин шикилар, чарар-
кагъазар амукьун мумкин я.
АматIа, тIалабда чал агакьа-
рун… 2015-йисуз зун Т. Гьажи-
ханов телеф хьайи Ездровка хуь-
руьзни фена, адан суралай хкай
накьв за дидедин сурал, Дагъус-
тандай хкай накьв за Сергейце-
во хуьруьн сурариз вегьена…

Гьуьрметлу редакция! ТIа-
лабда за рахкурнавай чарар, ко-
пияр школадин музейдиз вахкун
ва Тарикъули Гьажихановакай
макъала кхьей газетдин сад-кьве
нумра зал агакьарун… Гуьгъуьн-
лай за квел Гьарун Гьажихано-
вакай ва адахъ галаз Украинада
телеф хьайи, Кьасумхуьруьн ва
Хивдин РВКА-рай фронтдиз эвер
гайи 7 аскердикайни делилар ага-
кьарда…

Гьуьрметдивди З. И. Керамо-
ва».

И чарчихъ галаз Зулейха Исла-
мовнади чи редакциядиз архиврай
хтанвай, винидихъ тIварар кьур до-
кументрин копияр ва шикилар
рахкурнава (абур макъаладихъ га-
лаз ганва). Ингье, чна Т. Гьажиха-
нован ВКП(б)-дин членвилин ре-
гистрационный бланкдин копияда
авай делилар кIелзава. Абурай ма-
лум жезвайвал, 1919-йисуз лежбер
хзанда дидедиз хьайи Тарикъули-
ди 1932-йисалай 1937-йисалди

ЧIилихърин колхозда, 1937-йисалай
1939-йисалди Бакуда нафтIадин
мяденра слесарвиле кIвалахна.
1939-йисан майдин вацра армия-
дин жергейриз эвер гана, Белорус-
ский военный округда (126-стрел-
ковый дивизия) красноармеец яз
къуллугъна. Ватандин ЧIехи дяве-
дин йисара Прибалтийский воен-
ный округдин, Западный фронт-
дин (135-стрелковый дивизия),
Брянский фронтдин (551-истре-
бительный противотанковый арт-
полк), гьакIни Броницы шегьерда
тешкилай 7-артиллерийский пол-
кунин составда аваз женгера иш-
тиракна. Пуд сеферда залан хирер
хьана, 1941-йисан августдиз Ивано-
во шегьердин 65-госпиталда, 1942-
йисан январдиз Москва шегьер-
дин 171-госпиталда сагъар хъуву-
на, мад женгерик экечI хъувуна.

Т. Гьажиханов 1942-йисан октяб-
рдиз 135-стрелковый дивизиядин
парткомиссиядал ВКП(б)-дин кан-
дидатвиле, 1943-йисан ноябрдиз 11-
армиядин парткомиссиядал
ВКП(б)-дин членвиле кьабулна.

«Красная звезда» орден гунин
гьакъиндай наградной листинин
копиядай аквазвайвал, I943-йисан
августдиз Орел шегьердин патав
гвай Алахино-Невольнево хуьруьн

патав 551-управленидин полкунин
взводдин телефонист Тарикъули
Гьажиханова, душмандин далу па-
таз фена, пуд сеферда кьатI хьан-
вай алакъа гуьнгуьна хтуна, гьа са
вахтунда немсерин алакъадин си-
мер кьатIна.

Гьадалай вилик, 1942-йисан 4-
декабрдиз, Западный фронтдин
командованидин 384-нумрадин
приказдин бинедаллаз Т. Гьажиха-
новаз «Женгинин тапшуругъар
чешнелудаказ кьилиз акъудунай»
гьукуматдин  «За отвагу» медал-
ни ганай.

Ингье, гьуьрметлу кIелзавайди,
чна куь фикирдиз Самарский об-
ластдин Октябрьск шегьердай З. И.
Керамовадилай хтай чар ва ада
рахкурай документра авай къейдер
гъана. Гьелбетда, итижлу чар, до-
кументар ва шикилар рахкурунай
чна Зулейха Исламовнадиз чух-
сагъул лугьузва.

Чаз лугьуз кIанзава хьи, игитар
рекьидайди туш, инсанрин рикIера
амай кьван абур сагъ я. Ватандин
азадвал ва аслу туширвал патал
вичин чан къурбанд авур Тарикъ-
ули Гьажиханов хьиз.

Хазран Кьасумов, РФ-дин
журналистрин Союздин член.

Шикилра: Т. Гьажиханов; адан
тIвар стхавилин сурара кучудна-
вайбурун арада кхьенва.

Экологиядин ва Каспийдин йис

Булахринни къарасуйрин юкьва
«Куьредин хабарар» газетдин 41-нумрада «Экологиядин ва Кас-

пийдин йис» рубрикадик кваз РФ-дин журналистрин Союздин член
Хазран Кьасумова кхьенвай «Дагъустандин тIебиатдикай итижлу де-
лилар» макъала за дикъетдивди кIелна. Гьакъикъатдани, итижлу де-
лилар, рекъемар гзаф ава макъалада. Мисал яз, са акьван чIехиди
тушир чи республикада 6250-далай виниз вацIар авайди заз чидачир.
Ихьтин макъалайри чи газет кIелзавайдаз мадни мукьва ийизва.

Винидихъ тIвар кьур макъала кIелайла за жува-жувак фикирна:
тIебиатдин гуьзел чкаяр, тамун гапIалар, къарасуяр, булахар, кIамар
чи Эминхуьре тIимил авани кьван?

Хуьруьн кьилихъ ПIирен там гала. Ада 3 гектардин майдан кьунва.
Ана зурба мегъуьн, цIвелин тарар ава. Инидин, кицикин, чIуру хута-
рин тарарни тIимил туш. Тама къекъуьн са леззет я: къушари язавай
нагъмайри гьар са касдин гуьгьуьл хкажда. Амма тама гъуьлягъарни
тIимил авач, гьавиляй гьамиша мукъаят хьана кIанзава.

Хуьруьвай са 2,5 – 3 километрдин яргъа, РагъакIидай пата, ПIирен
багъ ава. Ана авайбур, чIехи пай, хатрутин тарар я. Гьа и багъ тирвал,
инлай-анлай, чиликай къарасу булахар хкатзава, абурун кьадар гьи-
сабиз хьун мумкин туш – гзаф я. Къарасу булахри арадал гъизвай 4
чIехи кIам Шур дередиз авахьзава.

Къарасу булахрин яд лап къайиди, гьа са вахтунда, кIуьвал квайди
я. ЯтIани, чуьлда авай инсанри ам хъвазва. КIамара куьлуь балугъар-
ни ава.

Эминхуьруьн кIанихъайни (РагъэкъечIдай патахъай) чиликай хкат-
завай къарасу булахри арадал гъанвай чIехи кIам авахьзава, адан ятар
Шур дереда авай Догъуз наур вирик акахьзава.

Хуьруьн территорияда «Исакьан там» тIвар алай тамун гапIални
ава, гуьрчег чкаяр, цин чешмеяр мадни ава. Са гафуналди, Эминхуь-
руьн сергьят гуьрчег я. КIанзавайди адав инсанар къадирлудаказ
эгечIун я.

Марсель Бабаев, Эминхуьруьн юкьван школадин 9-кл. ученик.

Рухун Алидин 245 йис

Рухун Али – алим ва шаир

Лезги эдебиятдин векил,
шаир ва алим РУХУН АЛИ ди-
дедиз хьана цIинин йисуз 245
йис тамам жезва. Ам 1772-йи-
суз Куьре магьалдин Ру-
хунрин хуьре хана. Сиф-
тедай хайи хуьруьн, ахпа
Ахцегьрин медресайра
кIелна, ада жуьреба-жуь-
ре илимар ва чIалар чир-
на. Са кьадар йисара ви-
чин медресада тарсар
гана.

Рухун Алидикай сиф-
тегьан малуматар чал
Алкьвадар Гьасан эфен-
дидин “Асари Дагъустан”
ктабдай гьалтзава ва ам
Ярагъ Мегьамедахъ, Ах-
цегь Мирза Алидихъ галаз
са йисара яшамиш хьайи-
дан гьакъиндай лагьанва.
Гьа икI, сада-садавай илимар чи-
рунилай гьейри, абурун арада
дуствилин ва хванахвавилин
алакъаярни авай. Рухун Алидин
шиирар-чарар Ярагъ Мегьаме-
дан ва Мирза Алидин ктабра гьа-
тунни дуьшуьшдин кар туш. Ви-
чин девирдин маса шаиррилай
тафаватлу яз, Рухун Алиди вичин
шиирар гзаф пай лезги чIалал
теснифна.

Рухун Алидин гьам арабдал,
гьам туьркдал, гьамни лезги
чIалал кхьенвай шииррихъ худо-
жественный жигьетдай виниз тир
дережа ава. Мана-метлебдин жи-
гьетдай абур диндикай, яшайиш-
дикай ва муьгьуьббатдикай тес-
нифнавай эсерар я. Шаирдихъ
гьакI сатирадин ва зарафатдин
чIаларни ава. Рухун Алидин ярат-
мишунри (гилан алимри къейд
ийизвайвал) лезги шиират вилик
финиз екез таъсирна.

Муьгьуьббатдикай кхьенвай
“Марал” шиирда шаирди вичин
кIанида вегьезвай камарал гьат-
та “къведни пехил тирди” лугь-
узва, вичин кIаниди “гьар май-
вадин къелемрин тамухъ” гекъ-
игзава:

Пехил жеда къвед на къачур
                                     камарал,
Лув гуз кIан я заз вун къекъвей
                                    кIамарал,
На гъил алтад Рухун Алид
                                    гъамарал,
Гьар майвадин я къелемрин
                             там, Марал.
«Квахьай» шиирда шаирдилай

кIанидан сифет тIебиатдин дуьз ли-
шанралди гуз алакьнава:

Tynlap шуькIуь, беден шумал,
Хъуьхъвен кьилер зулун
                                        чумал,
Чинлай нур гуз алмасдин хал,
Тамашдай кьван вилер
                                     квахьай.
Яшайишдикай кхьенвай

шиирра Рухун Алиди ханарин
девирдин шикил гузва ва абуру
халкьариз «жеминавай булахдин
ядни зегьер авунвайди»,
халкьдивай «халкьдин къелемдин
дувуларни, винелди фир хелни
къакъуднавайди» ва ханарин
ихьтин «тегьер яргъалди
тефидайди, зулумдин тум
куьруьди я» лугьузва. Гьа са

вахтунда шаир халкьдин бахтунихъ
къекъвезва, ада лугьузва:

Инсафсуз вахт, вучиз захъай
              и гьал алаз катда вун,

Вуж ялтах я, гьадан кIвализ
     хъуьрез-хъуьрез катда вун?
ШейтIанди хьиз ахтар-

мишда  намерд, ягьсуз гьинава,
Цавай юргъ хьиз, чиляй векь
хьиз гьадан кIвализ катда вун.
Гьар нин варцел кесиб-куьсуьб
               патал дапIар алатIа,
Са касдизни хабар жедач, ам
             гьанихъди акъатда вун.
Рухун Алидин ирс кIватI

хъувуник Гъалиб Садыкъиди
иллаки вичин лайихлу пай кутуна.
Шаирди араб ва туьрк чIаларал
кхьенвай са кьадардин шиирар
ада лезги чIалаз элкъуьр
хъувунва. Зари Абдулбари
Магьмудова вичин “ЦIийи
Макьар” ктабда Рухун Алидин
сихилдин тар ганва. И ва чахъ
авай маса малуматризни
килигайла, Рухун Али Штул
ТIагьир эфендидин паб
Гуьлпичедин (бязи чкайра адан
тIвар Ханпиче я лагьана кхьенва
- С.Э.) чIехи буба я. Штул ТIагьир
эфендидихъни Гуьлпичедихъ
кьуд хва авай: Мегьамед, Агьмед,
Абдурагьман ва Абдуллагь.
Абурни чпин девирдин вилик-
кьилик квай ксар яз машгьур
хьайибур я. Мегьамедакай Штул
хуьруьн чIехи фекьи хьана, Абду-
рагьман карчивилел машгъул
тир, Абдуллагьа Стамбулдин
университет куьтягьна, Баку
шегьерда гимназияда тарсар
гана. Бязи ксарин фикирдалди, ам
стIалжем хьуникди гьеле
жегьилзамаз кечмиш хьана.
Агьмед 1880-йисуз хана,
адакайни вичин девирда тIвар-
ван авай алим хьайиди малум я.
Амма, гьайиф хьи, диндихъ,
арабдалди кIелнавай ксарихъ
галаз женг чIугвазвай советрин
девирдин вахтара амни, хуьруьн
чIехи фекьи, вичин стха Мегьа-
мед хьиз, тахсир квачиз, 1942-
йисан 3-июлдиз дустагъ авунай
ва 1943-йисан 16-январдиз гьана,
62 йисан ящда аваз, гьеле суд
жедалди кечмиш хьанай.

Гуьгъуьнлай СССР-дин
Верховный Советдин Указдал
асаслу яз, адан делодиз килиг
хъувуна, адал вегьенвай буьгьтен
1989-йисан 16-январдиз алуд
хъувунай.

                    Сабир Эфендиев.

Къадим Къавкъаздин бинелу ва
къанажагълу халкьарикай сад тир
лезгийри чи уьлкведиз, дуьньядиз
хейлин чIехи бажарагъдин сагьи-
бар гана. Абурун арада чIехи
регьберар, генералар, шаирар,
алимар, карчияр, искусстводин
векилар, спортсменар ава. Абу-
рун тIварар еке гьуьрметдивди
кьазва.

Лезги халкьдин асул яржарикай
сад тир «Шарвили» къагьриман-
вилин эпосдин суварин вилик
квай и йикъара чал Санкт-Петер-
бургдай шад хабар агакьна: вичин
бине КIахцугърин хуьряй тир чи
баркаллу районэгьли, Россиядин
МВД-дин къенепатан кьушунрин
капитан Мурадхан Алдерханович
Агьмедханова А. С. Пушкинан
тIварунихъ галай Ленинградский
государственный университетда
«Развитие психологических ха-
рактеристик специалистов на эта-
пе становления профессионализ-
ма в учебном центре войск наци-
ональной гвардии Российской
Федерации» темадай гьазурнавай
диссертация агалкьунралди хвена
ва психологиядин илимрин кан-
дидатвилин дережа къачуна.

Адан илимдин кIвалахдин ру-
ководитель психологиядин илим-
рин доктор, профессор, РФ-дин
илимрин лайихлу деятель Губин
Владимир Алексеевича, офици-
альный оппонентар тир психоло-
гиядин илимрин доктор, «Санкт-
Петербургский военный инсти-
тут войск национальной гвардии
РФ» кьилин образованидин фе-
деральный гьукуматдин казен-
ный военно-образовательный
учрежденидин общий ва при-
кладной психологиядин кафедра-
дин доцент, профессор Турчин
Анатолий Степановича, «Рос-
сийский государственный педа-
гогический университет им. А. И.
Герцена» федеральный государ-
ственный бюджетдин образова-
тельный учрежденидин пеше-
карвилин кIвалахдин рекьяй пси-
хологиядин кафедрадин заведую-
щий Королева Наталья Николаев-
нади ва гьакIни анал алава яз ра-
хай цIудалай виниз маса алимри
диссертация яз кхьенвай илим-
дин кIвалахдиз еке къимет гана ва
и важиблу темадин винел геле-
жегда кIвалах давамар хъувунин
теклифар гана, бязи меслятар
къалурна.

Алимвилин чIехи тIвар муба-
рак авунихъ галаз санал чаз чи
кьегьал хва Мурадхан Агьмедха-
новахъ вичин хивевай офицерви-
лин четин ва жавабдар кIвалахда,
илимдин  рекье  мадни еке агал-
кьунар хьана кIанзава.

Гьелбетда, им вич чи райондин
ЦIийи поселокда хана, чIехи хьайи
Мурадхан Агьмедханован сад ла-
гьай агалкьун туш.

2010-йисуз Россиядин МВД-
дин къенепатан кьушунрин
Санкт-Петербургдин военный ин-
ститут къизилдин медалдалди
акьалтIарай Мурадхан Алдерха-
новича рикIел хкизвайвал, лап
хъсан выпускник яз адал шегьер-
дин Петропавловский крепостда
авай йикъан вахт тайинарунин
лишан яз тупунай йикъан сятдин
12-даз яна халкь хабардар авунин
еке ихтибарвал авунай. Уьмуьр-
дин ихьтин багьа декьикьаяр гьа-

Шарвилидин невеяр Лезгийрин дамах ва даях
мишалугъ яз рикIел аламукьда.
ВУЗ-дин выпускникрин рейтинг-
да 1-чка кьур жегьил лейтенант-
дал учебный взводдин командир-

вилин къуллугъ ихтибарна. Са
тIимил вахт алатайла ам Ленинг-
раддин АЭС хуьнин рекьяй рота-
дин командирвиле тайинарна. Ви-
чин къуллугъдин везифайрив
намуслувилелди эгечIзавай офи-
цер М. Агьмедхановал са йисалай
бригададин учебный центрдин
руководителвилин жавабдар
кIвалах ихтибарна. Къуллугъдин
везифаяр чешнелудаказ кьиле ту-
хунихъ галаз сад хьиз капитан М.
Агьмедханова вичиз илимдин
кIвалахдал машгъул жедай  вахт-
ни жагъурна.

Чна винидихъ къейд авурвал,
А. С. Пушкинан тIварунихъ галай
Ленинградский государственный
университетда аспирантура
агалкьунралди акьалтIарай, илим-
дин 24 макъаладин сагьиб тир чи
ватанэгьлиди диссертация хуьнал-
ди, психологиядин илимрин кан-
дидатвилин тIвар къачуна. Адан
илимдин кIвалахдин важиблувал
адакай ибарат я хьи, адан бинедиз
Мурадхана вичин къуллугъдин
кIвалах, вичин тежриба къачунва.
Ахтармишунри къалурайвал,
гекъигайла, адан гъилик квай ас-
керрин кIелунинни пешекарви-
лин алакьунар 35 процентдин ар-
тух хьана. Адан кIвалахдин  теж-
риба гегьеншарзава, масадбуруз-
ни чирзава.

1-классдин пешекар капитан М.
Агьмедханован гъилик квай под-
разделениди Санкт-Петербургдин
Международный экономический
форум кьиле фидайла адан хата-
сузвал хуьн таъминарунин карда-
ни са шумудра иштиракна.

Капитан М. Агьмедханован
гзаф терефрин кIвалахдиз Росси-
ядин МВД-дин къенепатан кьу-
шунрин региональный ва кьилин
командованиди, бригададин руко-
водстводи еке къиметни ганва.
Къуллугъдин ва педагогвилин
кIвалахда къазанмишнавай агал-
кьунрай офицер «За воинскую
доблесть», Россиядин МВД-дин
«За отличие в службе» медалрал-
ди, Россиядин МВД-дин къенепа-
тан кьушунрин «За отличие в
службе» 1 ва 2-дережайрин хуру-
дал гьалдай знакралди ва юбилей-

дин 3 медалдалди къейднава.
Къуллугъдинни женгинин ме-

сэлаяр чешнелудаказ тамамару-
най адаз Россиядин МВД-дин къе-

непатан кьу-
шунрин главно-
командующий-
дин – мини-
стрдин замести-
телдин, гьакIни
Санкт-Петер-
бургдин губер-
натордин къу-
лар алай грамо-
таярни ганва.

Кефердинни
РагъакIидай па-
тан региондин
командовани-
дин кьушунра
капитан Агь-
медханов Му-
радхан 2015-йи-
суз обществен-
н о - го с уд а р-
ственный гьа-
зурлухвилин ре-
кьяй группадин

лап хъсан руководитель яз гьисаб-
на.

Къуллугъдин вири вахтунда чи
ватанэгьли гьар дережадин ко-
мандиррин ва начальникрин
тIварунихъай 40 сефердилай ви-
низ ашкъиламишуниз ва къейд
авуниз лайихлу хьанва.

Мадни а кар къейд ийиз
кIанзава хьи, капитан М. Агьмед-
ханован инициативадалди ва ко-
мандованидихъ галаз меслят хьу-
налди, Дагъустандай ва гьакIни
Кеферпатан Къавкъаздин маса
республикайрай армияда къул-
лугъзавай аксеррихъ галаз Дагъ-
устандин делегацийрин гуьруьш-
мишвилерни тешкилзава. И кар-
дин макьсадни ватанэгьлияр пат-
риотвилин руьгьдаллаз тербияла-
мишун, абур чпин ватандашви-
лин буржи кьилиз акъудунив на-
муслувилелди эгечIунал желб
авун я.

Россиядин МВД-дин къенепа-
тан кьушунрин Йикъан сувариз
Санкт-Петербургда авай чи рес-
публикадин векил Гьасан Гьасано-
ва пешекарвилин сувар тебрик
авунихъ галаз санал М. Агьмедха-
новахъ вичин хивевай жавабдар
къуллугъда мадни  еке агалкьунар
хьана кIанзавайди лагьана.

- За офицервилин къуллугъ
хкягъунин карда зун сифте нубат-
да зи буба Алдерханаз ва диде Фе-
ридадиз буржлу я. И кеспидин
иеси хьуниз зун гьакI чи къенин
ислягь уьмуьр патал Ватандин
ЧIехи дяведа кьегьалвилелди телеф
хьайи зи чIехи буба Эмирсулта-
на, адан рикIин къастуни – ислягь
уьмуьрдин иеси хьуни – мажбур-
на, - лугьузва капитан Мурадхан
Агьмедханова.

Чи уьлкведин къудратлувал
хуьнин карда умудлувилелди, ду-
румлудаказ акъвазнавай лезги
халкьдин дамах ва умудлу даях
Агьмедханов Мурадхан Алдерха-
новичахъ чаз чандин мягькем
сагъламвал, хзанда бахт, берекат,
вичин офицервилин гьуьрметлу
ва четин кIвалахда, илимдин ре-
кьяй еке агалкьунар, кьилелни ис-
лягь цав хьана кIанзава.

                    Абидин Камилов.

Эпосдин суварин гьуьрметдай
Малум тирвал, Сулейман – Стальский районда алай вахтунда къа-

дим Ахцегьа лезгийрин къагьриманвилин «Шарвили» эпосдин сува-
риз гьазурвилер аквазва. Райондин культурадин маканра, школайра ва
районда кардик квай маса организацийра сувариз талукьарна гьар жуь-
редин мярекатар, спортдин акъажунар тухузва. ИкI, НуьцIуьгърин хуь-
руьн библиотекада «Легенда о матери Шарвили» темадай литература-
дин мярекат кьиле тухвана. Ана чеб библиотекадин активный
кIелзавайбур тир школьникри, муаллимри иштиракна. Вечер библио-
текадин заведующий Закират Мегьамедовади ачухна ва кьиле тухвана.

Библиотекада «Шарвили – основа национального духа» тIвар алаз
ктабринни шикилрин выставка акъуднавай.

Халкьдин къагьриман хва Шарвилидикай, эпосдин тарихдикай,
акьалтзавай несил патал тербиядин рекьяй адахъ авай метлебдикай
НуьцIуьгърин юкьван школадин муаллим Шихмурад Абдуселимова
итижлу суьгьбет авуна.

Школьникри вечердал Шарвилидикай шиирар кIелна, манияр ла-
гьана.

                                                      ***
Лезгийрин игитвилин «Шарвили» эпосдин сувариз талукьарна рай-

ондин 1-нумрадин ДЮСШ-дин спортдин залда штанга ва гира хкажу-
най жаванрин арада акъажунар кьиле фена. Райондин спортдин, ту-
ризмдин ва жегьилрин крарин рекьяй комитетди (председатель Надыр
Эфендиев) тешкилай акъажунар къизгъиндаказ кьиле фена. Ана 1, 2 ва
3-чкаяр 65 киллограмдин заланвиляй А.Аскерова, А. Абдулкеримова,
М.Юзбекова, 75 килограммдин заланвиляй П.Къафарова, Р.Ферзилае-
ва ва Гь.Гьажибутаева кьуна.

Тафаватлу хьайи спортсменриз медалар ва грамотаяр гана.

            Куьмекдин гъил
Кьасумхуьрелай тир Рамазановрин хзан четинвиле гьатнавайдан

гьакъиндай «Инстаграм» социальный сетрин чинра хабар ганай. ЦIай
кьуна канвай кIвалер хзанди арадал хкиз эгечIнай. Амма хзандин кьил
регьметдиз фена.

Аялар галаз ялгъуз амукьай Зубайдат Рамазанова мадни кIеве гьат-
на. Социальный сетрай чIуру хабар агакьайла и хзандиз куьмек гудай
рикI михьи инсанарни майдандиз акъатна. ДР-дин зегьметдин ва соци-
альный рекьяй вилик финин министр Расул Ибрагьимован тапшуругъ-
далди Сулейман-Стальский районда кардик квай КЦСОН-дин векилар,
кьиле анин директор Абдулфетягь Бабаев аваз, чкадал фена, хзандиз
жедай куьмек гана.

Мукьвара А.Бабаев мад сеферда Рамазановадин кIвализ фена, абу-
ру кIвале ремонтрин кIвалахар тухузвай гьал ахтармишна. Ихьтин къай-
гъударвиляй Зубайдат Рамазановади министр Расул Ибрагьимоваз ва
КЦСОН-дин директор Абдулфетягь Бабаеваз чухсагъул лугьузва.

                              Райондин сайтдай.  Гьазурайди - Лена Саидова
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Чаз кхьизва «Куьредин хабарар» -
              халкьдин къуллугъдаМалум я хьи, тарихда халкьдин

арада чпихъ машгьурвал хьайи ва
жезвай чIалан устадри-арифдарри,
шаирри, писателри халкьдин кьис-
метда, яшайишда, чпин дережа сад
тир гзаф паюниз менфятсуз адетар,
абурун кьисметдал агъавал ийиз кIан
хьайи кавхайринни агъайрин къастар,
гьакIни бязи инсанрин чIуру амалар
ва къилихар дегь девиррилай инихъ
чпин хци гафуник кутунва.

Гьа и жуьреда абуру чпин девир-
дин нукьсанар виридан вилик эци-
гиз, абур веревирд ийиз, халкьдин
кьисметдай акъудиз ва гьар са па-
тахъай виридаз менфятлу, хушбахт
гележег арадал гъиз алахъна ва ги-
лани алахъзава.

Вири халкьдин яшайиш, алакьу-
нар, мумкинвилер ва кIанивилер са
дережадинбур хьунухь мумкин кар
туширвиляй, гьанихъ тамарзлу тир
чи гьукуматдин – СССР-дин сиясат
алатай асиррин эхирра дегищарна.
Амма гележегдин хушбахтвиликай,
ам арадал гъун патал, инанмишви-
лелди къачузвай умудлу камарикай
халкь хабардар авун яз, районрихъ-
ни чпин агьалийрин чIаларал гьаф-
теда са сеферда акъатзавай газетар
кардик кутуна.

Ингье, зи вилик Сулейман-Сталь-
ский райондин «Куьредин хабарар»
газетдин алай йисан июндин вацран
са шумуд нумра ква. Абурукай гъи-
ле кьур сифте нумра вичелди Дагъ-
устан дуьньядиз машгьурай шаир
СтIал Сулейманан шикил, шаирди ла-
гьанвай «Жуван халкьдиз, жуван на-
мусдиз хьиз, вафалу жен» гафари, га-

КIвалах дуьз тешкилайла

зетдин тIварцIи ва Чирагъ вацIал алай
17 вилин муькъвелай ачух жезвай
тIебиатди, «Вири хъсанвилер, шад-
вилер – аялриз» макъалади са зи ваъ,
а газет кIелиз гъиле кьур гьар садан
фикир, дикъет чпел чIугвазва.

Газетда мадни райондин КЦСОН-
да (агьалийрин игьтияжриз яшайиш-
дин жигьетдай къуллугъ авунин ре-
кьяй кардик квай маканда) и юкъуз
тайин мярекат кьиле фейи гьалдикай,
духтурвилин илимдай вини дережа-
дин тIвар къачунвай Сулейманова
(Шихнабиева) Наида Даировнадикай,
районэгьлийриз мергьеметлувилин
куьмекар гузвайбурукай, кьиле На-
риман Шамсудинович Абдулмутали-
бов аваз, райадминистрацияди рай-
онда арадал гъидай яшайишдин цIийи
хилекай – балугъчивиликай, шаир ва
журналист Абидин Камилован юби-
лейдин мярекат кьиле тухуникай, ви-
чин 70 йис тамам жезвай писатель ва
муаллим Нажмудин Шихнабиевакай,
районэгьли Жульетта Тагьирбегов-
на Авчиевади филологиядин илим-
рин кандидатвилин тIвар къачуни-
кай, 2016-йисуз районда яшайишдин
майишатар вилик тухунин рекье
хьайи нетижайрикай ва и рекье 2017-
йисан везифайрикай муниципальный
райондин Кьил Нариман Абдулму-
талибован газетдин 5 чина гегьенш-
диз ганвай гьахъ-гьисабдин доклад,
малуматар ва маса хабарар ава.

Гьа икI и вацра акъатнавай газет-
дин амай гьар са нумрадани.

Шад жедай кIвалах ам я хьи, рай-
онэгьлийрин гележегдин хушбахт-
лувал патал, герек-уьскуьк чириз,
райондин Кьил Нариман Шамсуди-
нович Абдулмуталибов, райадми-
нистрациядин са жерге къуллугъ-
чиярни галаз,  чкайрал финикай ге-
гьенш материалар хьиз, акьалтза-
вай несилдикай 6,7,8-класс ра
кIелзавай Абдулфетягь Жамалован,
Зарема Агьмедпашаевадин, Мар-
сель Бабаеван фикирарни газетдин
чинрал къвезва.

И газетда, вахт-вахтунда, район-
да кьиле тухузвай мярекатрикай
хьиз, жезвай цIийивилерикай фикир
желбдай хабарар, гуьгьуьл шад ий-
идай литературадин эсерарни гьа-
миша ч апзавайдакай газ ет
кIелзавайбурун фикирарни авачиз
туш.

Газет кIелайла, амукьзавайди са
фикир я: аферин ам акъудзавайбу-
руз, газетдин кIвалах вичин кьетIен
гуьзчивилик кутунвай райондин
руководстводиз.

Абдулашим Гьажимурадов,
Мегьарамдхуьруьн район.

КIелунинни ахлакьдин, школьникри районда ва республикада тухузвай  мя-
рекатра, спортдин турнирра агалкьунар къазанмишунин ва образованидин
маса месэлайрихъ галаз алакъалу кIвалахрай Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкь-
ван школа районда хъсанбурукай сад я.

Лагьана кIанда, школадин дарамат куьгьнеди я, гьатта ам ишлемишунин
вахтни фад алатнава. ЯтIани райондин руководстводин, спонсоррин куьмек-
далди муаллимрин коллективди школа гьар йисуз цIийи кIелунин йисан вилик
чешнелу гьалдиз гъизва, муаллимарни чпин хиве авай везифайрив рикI гваз,
жавабдарвал гьисс авуналди эгечIзава. И кIвалахри гьар йисуз вичин хъсан
нетижани гузва. Школа къизилдин медалар къачуналди акьалтIарун – им шко-
лада адет хьанвай кар я. ИкI, 2015-2016-кIелунин йис 3 жегьилди школа къи-
зилдин медалар къачуналди акьалтIарнай. ЦIинин йисуз медалар къачурбу-
рун кьадар артух хьана – 4 руша школада кардик квай адет давамар хъувуна.

И йикъара 11-классдин руководитель Къизил Лукьмановани галаз «къизил-
дин медалистар» тир Мадина Эскендарова, Фатима Эминова, Айша Талибова
ва Таиса Залбекова (шикилда) чи редакциядиз мугьман хьана. Журналистри
абуруз тебрикдин келимаяр лагьана, и хъсан адетдик кьил кутунал разивал
къалурна.

Школадихъ гьар йисуз жезвай агалкьунрик вичи 1985-йисалай ина дирек-
торвиле кIвалахзавай Дагъустан Республикадин лайихлу муаллим, РФ-дин умуми
образованидин гьуьрметлу работник Мамед Велибегович Велиеван зегьмет-
дин еке пай ква лагьайтIа, бажагьат зун ягъалмиш жеда.

- Чи выпускникар гьар йисуз неинки республикадин, гьакIни Москвадин,
Санкт-Петербургдин ва чIехи маса шегьеррин юридический, медицинадин ва
маса академийрик, военный училищейрик экечIзава, - лугьузва Мамед Велие-
ва. – Идани чак шадвал кутазва, школада образованидин ва тербиядин кIвалах
дуьз эцигнавайдан гьакъиндай шагьидвал ийизва.

                     Текст кхьейди ва шикил ягъайди Хазран Кьасумов я.

    Аялар экстремиствилин дестейрин
чIуру таъсирдикай хуьн патал меслятар

Терроризмдиз – ваъ!
- аялдивай а чIуру таъсирдикай

садлагьана хкечIун кIевелай исте-
мишна кIандач;

- адан къанажагъда хьанвай
дегишвал вахтунинди тирди
лугьунихъ галаз санал, адав
секиндаказ, адан язух чIугунивди,
хъуьтуьлдаказ рахаз эгечIна кIанда;

- адан дустар, адахъ галаз
алакъада авайбур ахтармишна,
абурун мурадар, фикирар чирна,
абурун чIуру таъсирдикай яваш-
явашдиз хкудиз алахъна кIанда;

- чпихъ тайин тир нетижаяр
хьанвай машгьур ксарин,
спортсменрин, са яшарин аялрин
таъсибдикай менфят къачуна
кIанда;

- аял вичи тухузвай уьмуьрдив
фагьумна, адаз дуьз къимет гана
эгечIдайвал, ам адаз  квез  герек
ятIа меслатдалди ва дуьз къайдада
лагьана кIанда;

- аял, эгер хъсан кIелна, са
пешедин иеси хьана, кIвалах
авуртIа, вич яшамиш жезвай
общество, дуьньядин туькIуьр
хьун патал адалай гзаф кIвалахар
алакьдайдахъ инанмишарна кIанда
ва хзандин, тухумдин, хайи
халкьдин уьмуьрдай ахьтин гзаф
мисалар гъана кIанда;

- и карда кьилин шартI
хъуьтуьлвал, адал жуван фикир

илитI тавун я. Аялдихъ галаз
рикIяй-рикIиз, ачухдаказ, рикIин
чим гуналди ва къайгъударвал
гьисс ийиз  туналди  эгечIна кIанда;

- чарасузвал хьайи  дуьшуьшра
пешекаррин  ва  я  къайдаяр  хуьдай
органрин куьмекдикай менфят
къачуна кIанда;

- дуьз информация къачун патал
аял машгьур динэгьлийрин,
халкьдин арада гьуьрмет авай
имамрин патав тухвана кIанда.

Куьн куь аялрин гьакъиндай
гьамиша мукъаят хьухь!

                        Райондин  АТК.

     За фальсификацию доказательств по административным
      делам теперь предусмотрена уголовная ответственность

Федеральным законом от
17.04.2017 №71-ФЗ внесены изме-
нения в статью 303 УК РФ, предус-
матривающую ответственность за
фальсификацию доказательств.

Часть 1 указанной статьи изло-
жена в новой редакции и в настоя-
щее время предусматривает уго-
ловную ответственность не толь-
ко за фальсификацию доказа-
тельств по гражданским, но и по
административным делам, рас-
сматриваемых судами в порядке,

определенным Кодексом админи-
стративного судопроизводства РФ.
Данная ответственность установ-
лена как для участников таких дел,
так и для их представителей.

Кроме того, предусмотрена
аналогичная ответственность и
за фальсификацию доказательств
по делам об административных
правонарушениях, в том числе
для должностных лиц, рассмат-
ривающих такие дела, или упол-
номоченных составлять протоко-

лы об административных право-
нарушениях.

За совершение указанного пре-
ступления части 1 статьи 303 УК
РФ предусматривает наказание в
виде штрафа в сумме от 100.000
до 300.000 рублей, либо обязатель-
ные работы на срок до 480 часов,
либо исправительные работы на
срок до 2 лет.

Помощник прокурора С.Сталь-
ского района юрист 1 класса
Я.К.Исмаилов

              Госуслуги легко
Хотите открыть свое дело? Или расширить бизнес? Не знаете

с чего начать? Бизнес-навигатор МСП поможет решить все про-
блемы.

Шаг первый: зарегистрируйтесь на портале бизнес-навигато-
ра. Это можно сделать в любом многофункциональном центре
республики. Для регистрации достаточно вашего паспорта. Спе-
циалист центра проконсультирует и расскажет вам о возможно-
стях бизнес-навигатора.

На портале выберите вид деятельности, подберите помеще-
ние, рассчитайте бизнес-план и узнайте о мерах государствен-
ной поддержки для вашего бизнеса. Открывайте и развивайте
успешный бизнес!

Подробности по номеру: 666-999.

- Къапунихъай балугъдин ни къведач, эгер адав уксус  гуьцIайтIа. Ахьтин
къаб запундин къайи це чуьхвейтIани жеда.

- Як  регъведай машинкадал ам ишлемишдалди кузвай яд илич.
- Балугъ чкIун тавун патал, чрадалди адаз кьел яна, 10-15 декьикьада тур.
- Картуфрин пюредиз къайи нек ямир. Вучиз лагьайтIа, пюредин ранг чIур

жеда ам нез хуш къведач. Пюредиз ядалди нек чими авуна ругуг.
- Ругунвай майваяр гьа ругур це туна веже къведач, вучиз лагьайтIа абу-

рук цин тIям акатда ва тIямсузбур жеда. Тек са рангунин келем тIимил вахтун-
да вич ргай це туртIа жеда.

- ИцIи келем са вахтундани чрамир. Ам кьурада ва тIямсузди жеда. ИкI
тахьун патал сифте келем ргада, ахпа чрада.

- Кайила некIедин дад чIур жеда. Адан дад туькIуьриз хъжеда. Нек авай
къапуниз кьел вегьеда ва ам къайи це твада.

Чир хьун хъсан я


