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ГОЛОС  САМУРА

 С У В А Р И Н   Т Е Б Р И К
I945- ЙИСАН рикIелай

алат тийидай Гъалибвилин
йикъалай инихъ гзаф йисар
алатнава, чандилайни гъил
къачуна Ватандин азадвал
хвейибур чи арада амач.
Амма чун патал абур эбе-
ди жегьилар ва жуьрэтлу
игитар яз, Гъалибвални чи
рикIера авай эбеди сувар яз
амукьда. Къе чна фронто-
викриз, далу патан вете-
ранриз ва абурун невейриз
9-МАЙДИН СУВАР рикIин
сидкьидай тебрикзава.

Гъалибвилин Юкъуз чаз
азадвал ва аслу туширвал
гъайи ГЪАЛИБВИЛЯЙ
чIехи несилдиз рикIин сид-
кьидай чухсагъул лугьуз
кIанзава ва гъалибчи несил-
диз 9-майдин югъ мубарак-
зава.

Гъалибвал къазанмишай
йикъалай инихъ несилар де-
гиш хьана, чун чIехи хьана.
Гила ислягьвилин къаравул-
да акъваздай чи нубат
атанва. Чун бубайрин жен-
гинин адетриз вафалу же-
дайдахъ ва абур ян тагана
давамардайдахъ рикIивай

Гъалибвилин сувар мубаракрай!

инанмишвал
и й и з
кIанзава.

Чи чIехи
у ь л к в е д и н
х а л к ь а р и н
т у ь х у ь н
т и й и д а й
Гъалибвилик
чи районэгь-
л и й р и н и
чпин чIехи
пай кутуна.  Чи райондай
фронтдиз 2500 касдилай гзаф
фена. Абурукай I800 кас Ва-
тандин ЧIехи дяведин ягъун-
рин майданра  телеф хьана.
АтIугъай а йисара далу  пата
амайбуруни фронт суьрсет-
далди таъминарун патал
югъ- йиф зегьмет чIугуна.

Чаз азадвал ва ислягьвал
гъайи, и кар патал галатун
тийижиз зегьмет чIугур ви-
рибуруз къе чна кьилер агъуз-
на икрам ийизва.

Гьуьрметлу ветеранар ва
вири районэгьлияр! За квез
«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин ад-
м и н и с т р а ц и я д и н
тIварунихъай ЧIехи Гъалиб-

вилин 70 йис тамам хьун
мубаракзава. Къуй квехъ
сагъвал,  бахтлувал,
кIвалахра агалкьунар ва
кьилел эбеди михьи цав хьу-
рай.

         Фарид АГЬМЕДОВ,
         «Магьарамдхуьруьн
       район» МР-дин Кьил,
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ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН  СУВАР

ЧИ халкьдин кьисметдал
дуьньяда виридалайни инсаф-
суз дяведа Ватандин аслу ту-
ширвал ва гележег хуьнин та-
рихдин везифа ацалтна. Ви-
чин заланвилел, четинвилел,
инсафсузвилел гьалтайла ви-
чиз тешпигь авачир хьтин
хьайи и имтигьандай чи халкь,
адан Яракьлу Къуватар намус-
лувилелди ва такабурлувилел-
ди экъечlна ва Чlехи Гъалиб-
вал къазанмишна.

Дяве акьалтlай 9- майдин
югъ чи халкь патал виридалай-
ни багьа ва виридалайни
ишигълу сувариз элкъвена. Цlи
Чlехи Гъалибвилин 74 йис та-

мам хьун Ватандин меркез тир
Москвадилай башламишна лап
къерехра авай хуьрера акьадал-
ди гьайбатлувилелди къаршила-
мишна ва шад гьалара кьиле
тухвана.

Чlехи Гъалибвилин 74 йис та-
мам хьайи цlинин 9- майдин югъ
пайдахри, лозунгри, плакатри,
таза цуькверин кlунчlари, гуьгь-
уьлар шад инсанри мадни гуьзел
авунвай. Вирибуру сада-садаз
Чlехи Гъалибвилин сувар рикlин
сидкьидай мубаракзавай.

Сятдин 9-даз кьиле райондин
руководителар ва ветеранар
авай райцентрдин идарайрин,
карханайрин работникрин,

школьникрин колоннаяр музы-
кадин ван кьилеллаз Ватандин
Чlехи дяведа телеф хьайибу-
руз эцигнавай гуьмбетдал ре-
кье гьатна. Анал райондин ру-
ководителри, дяведин ва зегь-
метдин ветеранри, школьник-
ри венокар ва цуьквер эцигна.

Ахпа демонстрациядин иш-
тиракчийрин колоннаяр куль-
турадин Кlвалин гьаятдиз хта-
на. Ина суварин шадвилин ми-
тинг кьиле фена. Митинг теб-
рикдин гаф рахуналди   «Ма-
гьарамдхуьруьн район»   муни-
ципальный  райондин      Ад-
министрациядин кьил
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Фарид Загьидинович АГЬМЕ-
ДОВА ачухна ва ам анал ра-
хана:

«Гьуьрметлу суварик атан-
вай районэгьлияр ва мугьма-
нар чи Ватандин тарихда дяве-
яр  тlимил хьанач. Амма Ватан-
дин Чlехи дяве са вичин
тlварцlелди ваъ, вичин тегьер-
далдини, манадалдини чlехиди
хьана. Женгинин майдандал
гзаф миллионрин армия
экъечlай, чапхунчийрихъ галаз
вири халкь къарагъай, фронт-
да ва далу пата душмандихъ
галаз женг чlугвайбурун патри-
отизм гьуьндуьрдиз хкаж хьайи
ихьтин дяве дуьньядин тарих-
диз гьеле малум туш. Ватандин
Чlехи дяведа чи халкьдин Гъа-
либвили дуьнья гележегда ви-
лик финин тегьер тайинарна.
Дяведи вичин ялавди  милли-
онралди инсанар алугарна, ада
чи халкьдиз чlехи
барбатlвилер,  туькьуьлвилер
гъана. Абуру къени чи рикlерик
къалаба кутазма. И дяведа ан-
жах са чи уьлкведай 28 милли-
ондилай гзаф инсанар телеф

ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН  СУВАР
2

хьана. Абурун жергеда чи рай-
онэгьлиярни тlимил хьанач.

Ватандин Чlехи дяведиз чи
райондай 2669 касдиз эвер
гана. Абурукай 1676 кас дяве-
дин майданра телеф хьана ва
гел галачиз квахьна. Абурун
тlварар эбеди яз чи рикlера
амукьда. Чи районэгьлийрини
Брестдин къеледа, гьалкъада
гьатай Ленинграддин, Москва-
дин, Сталинграддин ягъунра,
Курскдин дугадал ва Кавказ па-
тал женгера иштиракна.

Къе Чlехи Гъалибвилин 74 йис
тамам хьун за квез рикlин   сид-
кьидай Мубаракзава. Къуй квехъ
чандин сагъвал, руьгьдин мягь-
кемвал, ислягьвал хьурай».

Митингдал гьакl райондин во-
енный комиссар Э. Гьажиев ва
маса юлдашар рахана.

Митингдилай кьулухъ гьевес-
кар артистри чlехи концерт гана,
симинин пагьливанар къугъвана,
спортдин акъажунар кьиле фена.

                  Р. МУРАДАЛИЕВ.
     Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.



4

          11-май, 2019- йис.
 сес

ВАТАН  ХВЕЙИБУРУЗ  БАРКАЛЛА!
  С А   К А С Н И
РИКIЕЛАЙ АЛАТДАЧ…

КЪЕНИН жуван макъала
заз малимдиз, Къансав-
рин хуьряй тир гзаф къе-
ни ва хуш къилихрин ин-
сан Шахмарданов  Къа-
гьир Гьажимирзоевичаз
бахш ийиз кIанзава. Ви-
чин вири уьмуьр акьал-
тзавай несилдиз чирви-
лер гуз  мергьяматлу пе-
шедиз бахшнавай, 50 йи-
суз Магьарамдхуьруьн
райондин гьар школайра
химиядин ва биологиядин
малим яз кIвалахнавай
Къагьир малим течир кас
бажагьат ава.

Ам хъсан инсан хьиз,
лайихлу бубани я. Ви-
чин хизанда ада терби-
яллу ругуд велед чIехи
авуна, абуру савадлу,
зегьметдиз гьуьрметдай,
чIехи, гъвечIи чидай на-

муслу инсанар яз
чIехи авуна.

И мукьвара  Къа-
гьир малимдиз зи
рагьметлу буба Баба-
ев Керимхан Бабаеви-
чан хайи хуьре дяве-
диз фейибурун
тIварар авай гуьмбет
э ц и г и з
кIанзавайдакай хабар
хьана. Вичин зегь-
метдалди садан куь-
мекни галачиз ихьтин
кардик кьил кутунвай
ва ам кьилиз акъудиз
алахънавай малимдихъ
галаз гуьруьшмиш
хьун кьетIна.

Гуьруьшдин вахтун-
да Къагьир малимди
заз ихьтин маналу их-

тилат авуна:
- Çóð éèñ èäàëàé âè-

ëèê çàç  ðàãüì åòëó áóáà
Ãüàæèì èðç î åâ Øàõì åðäåí
Àì èðõà í î âè ÷  àõâàðàé
àêóí à.  Àì  àì àé  õóü-
ðóüí âèÿ ð  õüèç  I 942-
éèñóç  äÿ âåäèç  ôåí àé.
Äÿâåäèç  ôåéè ñà éèñà-
ëàé àì  òåëåô õüàí àé.  È
àõâàðäèëàé ãóüãúóüí èç
ôèêèððèí  öèôåðè ç àç
êüàðàé ãàí à÷.  Çè õèÿë-
äèç  äÿâåäèç  ôåéè õóü-
ðóüí âèéðèí  òI âàðàð òóí à
ãóüì áåò ýöèãóí  àòàí à.
Æóâàí  õòóëäèç  è õèÿë-
äèêàé àõúàãúàéëà àì  çè
ôèêèðäàë àòàí à âà âè-
÷èâàé æåäàé êóüì åêàðí è
ãóäà ëàãüàí à.  Æóâàí
ðèêI åë àëàì àé õóüðóüí -
âèéðèí  òI âàðàð êõüèí è-
ëàé áàøëàì èøí à.  Çè ôè-

кирда амачирбур, жува-
лай яшдиз чIехи гьа и
хуьруьн агьали Магьмуд
Ибрагьимовавай хабар
кьуна. Список тамам
хьайила, чкадин худож-
ник Михе Садыкьован па-
тав фена гуьмбетда тва-
дай мармардин плитадал
списокда авай тIварар
акъудунин патахъай мес-
лятна. Гуьмбетдин къван
хтул Заурни галаз жу-
ван гъилералди
туькIуьрна ва художник-
ди гьазурнавай мармар-
дин плита алкIурна. Ви-
ридалай четин кIвалах
гуьмбет эцигдай чка тай-
инарун хьана. Хтулни га-
лаз куьгьне хуьре са
кьадар къекъвена чка
жагъурна.

ИкI 20I9- йисан 27-
апрелдиз Магьарамдхуь-
ре яшамиш жезвай гьа и
хуьруьнвиярни галаз,
заланвал тонндив ва кьа-
кьанвал 4 метрдив агакь-
навай гуьмбет куьмек-
далди кьунвай махсус
улакьдаваз хуьруьз ага-
кьарна ва тайинарнавай
чкадал эцигна. Заз куь-
мек гайи вири юлдашриз,
иллаки Магьмуд Ибрагь-
имоваз ва сифте йикъа-
лай зи фикирдиз къуват
гайи хтул Заур Шахмар-
дановаз еке тир  чух-
сагъул лугьуз кIанзава.

Идалай гъейри Заура
гуьмбет ачухуниз талу-
кьарнавай мярекат кьи-
ле тухунин вири месэ-
лаяр вичел къачунва.



 11-май, 2019- йис.
 

сес

5

Мярекат алай йисан
9- майдиз куьгьне Къан-
сав хуьре кьиле фида.

И гуьмбет Ватандин
чIехи дяведа иштирак-
чияр, гьа вахтунин дя-
ведин ялав галукьай
гьар са хизан рикIел
хкунин, гьа вахтунин
кашар-мекьер, зулумар,
цIаяр эхна уьтквемви-
лелди женг чIугуна Ва-
тандиз вафалувал хвейи
кьегьал рухвайрин ва
рушарин къамат эбеди яз
рикIера хуьнин ва акь-
алтзавай несилар чпин
чIехи бубайрин игитви-
лерикай хабардар аву-
нин  мураддалди эциг-
навайди я. Абуруз я
къуватар, я чанар гьай-
иф татана чилин гьар са
чIиб хвена. Игитвал
садрани рекьидач,-
акьалтIарна вичин их-
тилат Къагьир малимди.

Къагьир Гьажимирзое-
вича авунвай мергьямат-
лу кIвалахдилай амай-
буруни чешне
къачунайтIа вуч хъсан
тир. Чакай фикир ийиз
чIехи гъалибвилихъ
ялайбур садрани
рикIелай алудна виже
къведач.

Ихьтин инсанвал, къе-
нивал ва вичин гъвечIи
Ватандиз вафалувал къа-
лурай Къагьир Гьажимир-
зоевичаз, жуван ва рай-
о н э г ь л и й р и н
тIварунихъай еке тир
чухсагъул лугьуз
кIанзава. Къуй  квехъ
идалай кьулухъни къени
фикирар кьилиз акъуд-
дай чандин мягькем
сагъвал ва уьмуьрдин
хушбахтлувал хьурай!
Зульфия БАБАЕВА,
  РМК- дин методист.

ГЬАР ЙИСУЗ, Магьарамд-
хуьруьн районда «Чи рикIел
алама» лишандик кваз вири-
Россиядин «Георгиевская лен-
та» акция кьиле физва.

Ватанпересвилин  и акция
9- майдалди давам жеда. Ва-
тандин ЧIехи дяведа чи хал-
кьари тешпигь авачир кьегьал-
вилер къалурна, немсерин
фашистар тергна къазанми-
шай гъалибвал чаз гзаф багьа
я.

Гоергиевский лентинин
чIулав ва туракь рангарихъ
«гум ва цIай» лагьай мана ава.

И рангарин ЧIехи гъалиб-
вал гьамиша рикIел хуьнин,
дуьнья фашизмдикай къутар-
мишай ветеранриз эбеди яз

  АКЦИЯ  КЬИЛЕ  ФЕНА

гьуьрмет авунин лишан я. Во-
лонтерри I000- дав агакьна
лентер пайда.

                             ЖАННА.

1939- Сада садал вегьин тавун патал Советринни
Германиядин гьукуматри пактдал къулар чlугуна.

1939-1940- Советринни финрин дяве.

1941- фашистрин Германияди СССР-дал гьужум авун,
Ватандин Чlехи дяве башламиш хьун. Москвадин па-

тарив
ягъунар.

1942-1943- Сталинграддин ягъунар.

1942- СССР-дин, США-дин ва Великобританиядин
гьукуматрин кьилерин Тегеранда хьайи конферен-

ция.

1943- Курскдин ягъунар.

1944- Ленинграддин ва Новгороддин патарив душ-
мандин оборона кьатl авун.

1945- Дуьньядин Кьвед лагьай дяве куьтягь хьун.

 Россиядин тарихдин чинар
/вакъиаяр ва кьиле фейи вахтар/
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I94I -I945 ЙИСАРА кьиле
фейи Ватандин ЧIехи дяве-
дин цIаяр хкахьна 74 йис
хьанватIани,  инсанрин
рикIелай  абур садрани алат-
дач. I94I-I945- йисара хьайи
къизгъин женгера гъепцегь-
вийрини кьегьалвилелди иш-
тиракна. Гъепцегьрин хуьряй
дяведиз фейи I50 аскерди-
кай, I0I аскер элкъвена хкве-
дай кьисмет хьанач, абуру
чпин чанар къурбандна. Гъа-
либвилик  чпин  пай кутур
гъепцегьвийрикай сад
Нагъметуллаев Нусрет
Нагъметуллаевич я. Ам I924-

йисуз дидедиз  хьана. I94I- йи-
суз ирид классрин  мектеб куь-
тягьай жегьил аял Дербент ше-
гьердиз  малимвилин курсар
кIелиз фена. I94I- йисуз малим-
вилин курсар кIелай жегьил
малим хуьруьн школадиз
гъвечIи классриз тарсар гуз
хтана. Июндин вацра I942- йи-
суз I8 йисни  бегьем тахьанвай
жегьил гада  гуьгьуьллувилел-
ди дяведиз рекье гьатна.  337-
стрелковый дивизиядин II3I-
стрелковый полкуна  разведчик
хьана. I944- йисуз Польша не-
мсерикай азаддайла залан хер
хьайи Нусрет буба Иркутск  ше-

гьердин госпиталда  хьана.
«За боевые заслуги» ва са
шумуд маса медалрин ва  ор-
дендин  сагьиб хьайи Нусрет
буба  I946- йисуз хуьруьз хта-
на, гьа йисуз эвленмиш хьа-
на.

Дяведин йисарилай гуьгъ-
уьниз  I947- йисуз Дербент
шегьердин В.И. Ленинан
тIварунихъ галай педучили-
щедик экечIна I952- йисуз
анаг лап хъсан къиметралди
акьалтIарна.

Кьве йисуз хайи хуьруьн
школада малимвиле
кIвалахна, I954- йисуз Дагъ-
устандин меркезда авай выс-
ший партийный школа куь-
тягьна. I957- йисуз партий-
ный школа куьтягьайдалай
кьулухъ гьар жуьредин къул-
лугъар авуна. I967- йисалай
вичин малимвилин пеше да-
вамар хъувуна, вич рагьмет
жедалди хуьруьн школада
тарихдин тарсар гана. Санал
вичин уьмуьрдин юлдаш Ха-
нумахъ галаз I0 велед 7 хва-
ни 3 руш, тербияламишна
шегьредал акъудна. Баркал-
лу Гъепцегьрин хва хуьруьн-
вийри, мукьва кьилийри сад-
рани рикIелай алудзавач.

                              ЖАННА.

74 йис хьанватIани

  ДАГЪУС-
ТАНДИ фронт-
диз вичин 160
агъзур хва ре-
кье туна. Абуру-
кай саки са пай
кlвализ хтанач.
Дагъустанвий-

ри дяведин саки вири фронт-
ра жуьрэтлувилелди женг
чlугуна, игитвилин гьунарар
къалурна. Къагьриманвиляй
цlуд агъзурралди дагъустан-
вийри женгинин орденар ва
медалар къачуна. 58 касдиз
Советрин Союздин Игитвилин
тlвар гана.

   ГЪАЛИБВИ-
ЛИН рехъ гзаф яргъ-
иди ва четинди хьа-

на. Амма а рехъ чи халкьа-
рин дуствал, дурумлувал ва
руьгьдин чIехивал садрани
тахьай тегьерда виниз хкаж-
дайди хьана. Ам фронтдани
далу пата ватанпересвал,
массовый къайдада игитвал
къалурунин чешне хьана.
Тарихдин метлеб авай и Гъа-
либвилик чи районэгьлийри-
ни чпи лайихлу пай кутуна.
Абур женгера ва зегьметда
къалурай кьегьалвилерай
Ватандин орденризни ме-
далриз лайихлу хьана.

 ДЯВЕ башлами-
шайла, хуьрерай гъи-
ле яракь кьаз жедай

вири фронтдиз фенай. Дяве-
диз фейи бубайрин, стхай-
рин, багърийрин чкаяр эвез
авур дидейринни яшлубурун,
зегьметдиз къабил  тахьан-
вайбурун хиве хуьруьнбур
фалди, мал-къара алафрал-
ди таъминарунин, фронтдиз
куьмекар гунин… везифаяр
гьатна. Жемятди вири четин-
вилеризни туькьуьлвилериз
таб гана, югъ-йиф талгьана
производстводин вири хиле-
ра гьакъисагъвилелди
кIвалахна.



7

 11-май, 2019- йис.
 сес

РД- да авай Роспотребнадзордин
Управлениедин пресс- къуллугъди
хабар гайивал, алай йисан кьуд вац-
ран вахтунда I5 тонндив агакьна
некIедин къалп продукция дуьздал
акъуднава ва вахчунва. ГьакIни ма-
лум хьайивал и продукциядин обо-
ротдал машгъул майишатар жерме
авунва.

Ихьтин тайинарнавай истемишун-
риз жаваб тагузвай товарар дуьздал
акъудунин фикирдалди вахт-вахтун-
да ахтармишунин кIвалахар тухузва.
Роспотребнадзорди гъавурда турвал,
къалп продукция якIун ва къушарин-
бурни жезва.

Дуьздал акъуднавай кимивиле-
рин ва къалп  продукциядин  гьакъ-
индай информация квевай: http //
zpp. rospotrebnadzor .ru къачуз
жеда.

      ДУЬЗДАЛ
     АКЪУДНА

 

И ЙИКЪАРА ММА- дай
кьиле фейи Россиядин чем-
пионатда лезги спортсме-
нар тафаватлу хьана. 56.7
заланвилин категорияда
Руслан Сатиев финалдин
акъажунра Чечнядин лап
гужлу женгчи тир Сулейман
Бершигадован винел гъа-
либ хьана ва къизилдин ме-
далдиз лайихлу хьана.

I20 килограмм залан-
вилин категорияда Ислам
Рамазанов финалда че-
ченви Хамзат Тайсумоваз
кумукьна. Нетижада ам
чемпионатдин гимишдин
медалдин сагьиб хьана.
Къейд ийин, хъсан база
авай кудоист Ислам ММА-
дин женгерал алай йисуз
элячIнавайди я.

Т А Ф А В А Т Л У    Х Ь А Н А

   В   ПРЕДДВЕРИИ  праздно-
вания  74-й  годовщины Дня  По-
беды работниками  прокуратуры
Магарамкентского  района  со-
вместно  с  сотрудниками  управ-
ления  социальной  защиты  на-
селения  в   муниципальном   об-
разовании «Магарамкентский
район»  осуществлен  личный
прием  с выездом  по  месту   жи-
тельств  вдов  ветеранов  Вели-
кой  Отечественной  войны  Расу-
ловой   Сарат  Абдуллаевны   и
Гаджиевой   Хатужат  Гамидовны,
проживающих  в  селах  Магарам-
кент  и  Куйсун.

    Прокурор   района  от  имени
коллектива   прокуратуры  поздра-
вил  вдов  ветеранов  с  наступаю-
щим   праздником   Победы,  поже-
лал  им   крепкого  здоровья  и  дол-
голетия.

   В   ходе  приема  вдовы  вете-
ранов  были   опрошены  об  имею-
щихся  бытовых  проблемах,  сво-
евременности  доставки  пенсий,
периодичности  и  качестве  оказа-
ния  им   социальной   и  медицинс-
кой  помощи.

   По  высказанным  Сарат  Аб-
дуллаевной  и  Хатужат  Гамидов-
ной  пожеланиям  и  вопросам   опе-

ративно  организовано  их   рас-
смотрение  должностными   ли-
цами  уполномоченных  органов.
В  частности, при  содействии
прокуратуры  подготовлена
справка  об  отсутствии  задол-
женности  по  выплате соци-
альных  пособий   на  оплату  жи-
лищно-коммунальных услуг  по
категории  « Вдовы  ветеранов
ВОВ».  Кроме   того,  совместно  с
главами  сельских  поселений
принимаются    меры  к   изготов-
лению  и  установке  именных
табличек  на  домах  ветеранов
войны.

   СОТРУДНИКИ  ПРОКУРАТУРЫ    ПОСЕТИЛИ  ВДОВ
  ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ
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 Эгер куьне тик цIарара ганвай суалриз дуьз жавабар
гайитIа, квевай тафаватлу авунвай дуьз цIарцIяй 900 юкъуз
блокадада хьайи, амма душмандивай муьтIуьгъариз тахьай
Игит шегьердин тIвар кIелиз жеда.

ГЪАЛИБВИЛИН КРОССВОРД

  I.«Яру гъед» орден гайи
сад лагьай кас.

2.Душмандин рекьел
гьулдандин къеледиз элкъвей
чка.

3.Сирнавдай муьгъ.
4.Дуглас Маккартура

вичин бортунал Япониядин
капитуляция кьабулай
линкор.

5.«Т-34», «И.С.», «Тигр».
6.I943-йисуз Сталин,

Рузвельт, Черчиль
гуьруьшмиш хьайи шегьер.

7.Дагъустанви Исмаилова
Гъалибвилин пайдах
алкIурай шегьер.

8.Дяве тухунин планар
туькIуьрдай чка.

9 . « Д и д е - В а т а н д и
эверзава!» плакатдин автор.

 ЖАВАБАР: I.Блюхер, 2.Брест, 3.Понтон, 4.Миссури, 5.Танк, 6.Тегеран, 7.Берлин, 8.Штаб, 9.Тоидзе.

Диде, шел- хвал ийиз кумир вуна вун,
Агьузарди кьунва хьи и замана.
Заз гъурбатда я сур хьанач, я кафан,
Ачух дуьздал алама лагь дидедиз.

«Ширин диде, кьабул ая зи кагъаз
Хцин патай эхиримжи сефер яз,
Мад ахквадач экуь дуьньядал чун чаз,
Михьи салам кьабула лагь дидедиз.


