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МУБАРАКРАЙ!ГЪАЛИБВАЛ

 Гъалибвилин  суварин  тебрик
I945- ЙИСАН  рикIелай  алат  тийидай  Гъа-

либвилин   йикъалай  инихъ  гзаф  йисар алатна-
ва, чандилайни  гъил  къачуна Ватандин  азад-
вал  хвейибур  фадлай  кьуьзуь  хьанва. Амма
чун   патал абур  эбеди  жегьилар  ва  жуьрэтлу
игитар  яз, Гъалибвални  чи  рикIера  авай  эбеди
сувар  яз  амукьда. Къе  чна   фронтовикриз,  далу
патан ветеранриз ва абурун  невейриз  9-МАЙ-
ДИН СУВАР   рикIин  сидкьидай  тебрикзава.

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

   Гъалибвал  къазанмишай   йикъалай  инихъ
несилар  дегиш  хьана, чун  чIехи   хьана. Гила
ислягьвилин  къаравулда акъваздай  чи  нубат
атанва. Чун  бубайрин  женгинин  адетриз   вафа-
лу  жедайдахъ  ва абур  ян  тагана  давамардай-
дахъ  рикIивай  инанмишвал  ийиз  кIанзава.

  Чи  чIехи   уьлкведин  халкьарин  туьхуьн
тийидай  Гъалибвилик  чи   районэгьлийрини  чпин
чIехи  пай  кутуна. Чи  райондай  фронтдиз  2500
касдилай  гзаф  фена. Абурукай  I800  кас Ватан-
дин  ЧIехи  дяведин  ягъунрин  майданра I800
касдилай  гзаф  телеф  хьана.  АтIугъай  а  йиса-
ра  далупата  амайбуруни  фронт  суьрсетдалди
таъминарун  патал  югъ- йиф  зегьмет  чIугуна.
Чаз  азадвал ва  ислягьвал  гъайи,  и кар  патал
галатун  тийижиз  зегьмет чIугур  вирибуруз  къе
чна  кьилер  агъузна   икрам  ийизва.

  Гьуьрметлу  ветеранар  ва вири  районэгь-
лияр!  За  квез  «Магьарамдхуьруьн район»  му-
ниципальный  райондин, адан  администраци-
ядин   ва  Райондин Собраниедин
тIварунихъай  ЧIехи Гъалибвилин  70 йис   та-
мам  хьун  мубаракзава. Къуй  квехъ сагъвал,
бахтлувал, кIвалахра   агалкьунар ва кьилел
эбеди   михьи  цав  хьурай.

                                    Фарид  АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн  район» МР-дин  Кьил,
      Райондин Собраниедин  председатель.
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1945-2015
Советрин Союздин
      И Г И Т А Р

ШЕГЬЕРАР-ИГИТАР

 БРЕСТ, Брестдин къеле
БРЕСТДИН къеле 1941-

йисан 22- июндиз немсерин
кьушунриз акси румар гайи
сифте сенгеррикай сад я. Душ-
мандихъ вири патарихъай ар-
туханвал авайтlани, Германи-
ядин кьушунривай ам анжах
30- июндиз къачуз хьана, вич-
ни 550 килограмм къведай 2
бомба, ахпа 1800 килограмм

къведай мад са бомба вегьей-
далай кьулухъ. Анжах ахпа
къеле кисна ва аниз немсер
гьахьна. Амма къеле хуьзвай-
бурун алакъа авачир гъвечlи
дестейри августдин сифте
кьилерал кьван аксивал дава-
марна. Брестдин къеле 1944-
йисан 28- июлдиз 1- Белорус-
сиядин фронтди азадна.

1945 - ЙИС. ГЕРМАНИЯДИ  СА  РАХУННИ  АЛАЧИЗ  РЕЙ  ГУН

ШИКИЛДА: Германияди са рахунни алачиз рей гунин актунал къул чlугвазвай вахт.
Ацукьнава чапла патахъай эрчlи патахъ: А. Я. Вышинский, авиациядин кьилин  маршал
Теддер, Советрин  Союздин маршал Г. К. Жуков, генерал Спаатс, генерал Делатр де Тас-
синьи. Актунал къул фельдмаршал Кейтеля чlугвазва.

«Правда» газетдин дяведин корреспондентар тир Я. Рюмкинан ва В. Теминан ши-
кил.
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1945-2015
   Чи арада амай
ветеранар - районэгьлияр

   ШИХАЛИЕВ
Мирземагьамед
         Самур.

ШИХБУБАЕВ Шихагьмед
      Муьгъверган.

ЭРЗИМАНОВ Ханбуба
              Кирка.

АМРАГЬОВ Нисред
   Магьарамдхуьр.

МАГЬАМЕДРАСУЛОВ
    Магьамедтlагьир
   Хъартаскъазмаяр.

РАЙОНДИ - ФРОНТДИЗ
МАГЬАРАМДХУЬРЯЙ фрон-

тдиз 2500-далай гзаф итимар
фена. Абурукай 1800 касдилай
гзаф Ватандин Чlехи дяведин
ягъунрин майданра игитар хьиз
телеф хьана. Хуьрера дяведин
ялав галукь тавур хизан саки
амукьнач. Зегьметдин фронт-
дани вири хуьрерай гзаф ин-
санри иштиракна. Чи райондин
агьалийри танкарин «Дагъус-
тандин колхозчи» колонна
туькlуьрун патални пул
кlватlуна активвилелди ишти-
ракна.

ВЕТЕРАНДИЗ  МУГЬМАН  ХЬАНА
ВАТАНДИН ЧIехи дяведа Гъалибвал къазанми-

шайдалай инихъ 70 йис тамам жезвай суварин вилик
Магьарамдхуьре авай махсус школа-интернатдин са
десте аялар ва малимар Магьарамдхуьре яшамиш
жезвай фронтовик Амрагьов Амрагьаз мугьман хьа-
на.

Амрагь халуди чун сивел хъвер алаз кьабулна ва
чаз яр-емиш, чай алай суфрадихъ теклифна. Ада чаз
дяведин залан рекьерикай суьгьбет авуна. Аялри Ва-
тандиз, Гъалибвилиз, ам къазанмишай кьегьал рух-
вайриз бахшнавай шиирар кIелна. Эхирдай рикIел
аламукьдай шикил яна.

                                                              А. САИДОВ.
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ГЬАЛИБВИЛИН ГЬУЬРМЕТДАЙ
ЧIЕХИ Гъалибвилин 70 йисан суварин вилик

квай йикъара Магьарамдхуьре КПРФ-дин чка-
дин отделениедин Бюродин заседание кьиле
фена. Аниз зегьметдин ва далу патан ветеран-
риз, активистриз теклифнавай. Анал партиядин
са жерге членрив Ватандин Чlехи дяведа Гъа-
либ хьайидалай инихъ 70 йис тамам хьунин гьуь-
рметдай КПРФ-дин ЦК-ди акъуднавай юбилей-
дин медалар вугана.

Бюродин заседаниедал гьакl КПРФ-дин член-
вилиз 4 кас кьабулна ва абурув членвилин би-
летар вугана.

                    КПРФ-дин чкадин отделение.

РИКIЕРА  ЭБЕДИ  ЯЗ  АМУКЬДА
ГЪЕПЦЕГЬРИН куьгьне хуьре

дидедиз хьайи Вагьабов Ниязан
аял вахтар лап четинбур хьана.
Адан буба и дуьньядилай фад
финикди хизандин акьалтI тийи-
дай дердияр адан хивез аватна.
Ада малар, лапагар хвена, виче-
лай гъвечIи стхадиз ва вахаз
тIуьн-партал гун патал дидедиз
вичелай алакьдайвал куьмекар
гана.

Дяве башламишайла зегьмет-
да лигим хьанвай Ниязни хуьруьн
комсомолрихъ галаз хушуналди
фронтдиз рекье гьатна. Грузия-
дин Гори шегьерда жегьил аскер-
дин курсара хьайи цIуд йикъалай
ам къати женгерин иштиракчи
хьана.

Душмандихъ галаз сифте
женгиниз Нияз Вагьабович Брян-
скдин патав экъечIна. И къати
женгера чи аскерри чпин къасту-
нал кIевивал къалурна ва гитлер-
чийрин планар чIурна. Гьа и жен-
гина къалурай уьтквемвиляй Нияз
Вагьабовичаз «За отвагу» ме-
даль ва Верховный главнокоман-
дованиедин Грамота гана.

Гуьгъуьнлай Вагьабов Нияза
Фонинодин патав кьиле фейи
женгера, Смоленский областдин
ва Белоруссиядин шегьерарни
хуьрер душмандикай азад авур
женгера дагъвидиз хас тирвал

уьтквемвилелди иштиракна. Моги-
лев шегьердин патав фашистрин
десантдин аксина кьиле фейи къа-
ти женг иллаки рикIелай алат тийи-
дайди хьана. Гьа и женгинай ада
Верховный командованиедин патай
нубатдин награда къачуна.

Чи ватанэгьлиди Белоруссия-
дин, Украинадин, Польшадин  ше-
гьерарни хуьрер душмандикай азад
авур женгера иштиракна ва дяве
Берлинда акьалтIарна. Берлиндиз
кьван рехъ кьезилди хьанач. Адал
са шумудра хирер хьана, госпитал-
рани хьана, ахпа гьар сеферда жен-
гиник экечI хъийиз хьана. Женгера
къалурай къагьриманвилерай
викIегь аскер «Ватандин дяведин»

1- дережадин ордендалди, гьакI
цIудралди женгинин медалралди
ва Верховный  главнокомандова-
ниедин грамотайралди лишанлу
авуна.

Вагьабов Ниязан аскервилин
къуллугъ Гъалибвал къазанми-
шайдалай кьулухъни 8 вацра да-
вам хьана. КIвализ хтайвалди ис-
лягь зегьметдик экечI хъувуна. Ял
ядай вахт авачир. Гила колхоз
гуьнгуьна хтуна кIанзавай.  Гуьгъ-
уьнлай хуьруьхъ галаз ЦIийи
Гъепцегьрал куьч хьайила 25 йи-
суз совхозда малдарвиле
кIвалахна, та  пенсиядиз
экъечIдалди.

Нияз Вагьабовича вичин
уьмуьрдин юлдашдихъ галаз вад
аял хвена чIехи авуна.

Гзаф фронтовикар хьиз, ЧIехи
Гъалибвилин 70 йис къейдзавай-
ла, фронтовик, комсомолец, зегь-
метдин зарбачи, дах, буба Вагьа-
бов Нияз чи арада амач. Амма
адан экуь къамат ам чидай вири-
бурун рикIера эбеди яз амукьда.
Ам кечмиш хьайидалай кьулухъ
гьар йисуз 9- Май фронтовикдин
веледар, мукьва-кьилияр, къуни-
къуншияр кIватI хьана хизандин
сувар хьиз къаршиламишун
чIуриз тежедай адетдиз элкъвен-
ва.

                 Рита ВАГЬАБОВА.

Шикилда: КПРФ-дин чкадин отделениедин сек-
ретарь З. Мурсалова Гь. Идрисовадин хурудал юби-
лейдин медаль алкlурзавайла.
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1945-2015    Гъалибвилин птулар
ВАТАНДИН ЧIехи дяведин йиса-

ра Ватан хвейибурун жергеда зи
чIехи буба Искендар Керимханович
Гьуьсейновни авай. Ам 1908- йисуз
Хуьрелрин хуьре дидедиз хьанай.

ЧIехи буба савадлу инсан тир.
Ада 1936- йисуз Дербент шегьердин
педагогический техникум
акьалтIарайла гилан Магьарамдхуь-
руьн ва Кьасумхуьруьн райондин са
жерге школайра заведующийвиле

ва географиядин, историядин ва биологиядин малимвиле
кIвалахна ва вич халкьдин образованиедин кIвекIвечи ра-
ботник яз къалурна. Гьи и кардай ам са шумудра лишанлу-
ни авуна.

1937-1942- йисара Кьасумхуьруьн райондин ОНО-да
сифте инспекторвиле, ахпа заведующийвиле кIвалахна.
Дяве башламишайла жавабдар къуллугърал алай ксариз
фронтдиз эвер гузвачиртIани, Ватандин кьисмет гьалзавай-
ла зи бубадивай далу пата акъвазиз хьанач, хуьре гъвечIи
кьуд аял чIехи диде ФатIиматал ихтибарна гуьгьуьллуви-
лелди фронтдиз рекье гьатна.

Фронтда адакай политработник хьана. Кавказда кардик
квай армияда къуллугъ ийиз башламишна. Искендар буба
Кубань, Новороссийск ва Кавказдин  маса шегьерарни хуь-
рер патал ягъунрин иштиракчи хьана. Женгера са шумуд-
ра хирерни хьана. Са сеферда залан хер хьуникди кьве
вацра Дербент шегьердин госпиталда хьана. Ахпа ам ко-
миссоватна. Амма такабурлу чIехи бубадивай и кар эхиз
хьанач, мад фронтдиз хъфена. Дербентдай фронтдиз ре-
кье гьат хъийидайла ада вичин стхадиз ва уьмуьрдин юл-
дашдиз лагьана: «Сифте Ватан хвена кIанда. Чан алаз
амукьайтIа, хкведа, тахьайтIа… кьисмет тирвал жеда. Аялар
хуьх! Гьелелиг за аялри чпин бубадал ва азад авур уьлкве-
дал дамах ийидайвал женг чIугвада».

И йикъар вичин хайи чилел кечирмишай эхиримжибур
хьана. Зи чIехи буба Искендар Керимханович Гьуьсейнов
залан хирерикди 1943- йисан 5- октябрдиз кечмиш хьана
ва ам Краснодар шегьерда сурара кучуднава. Адан аялар
ва мукьва-кьилияр гьар 9- Майдиз бубадин сурал физва ва
цуьквер эцигзава. ЧIехи буба чи рикIера эбеди яз амукьда.

                                               Фарида ГЬУЬСЕЙНОВА,
      Магьарамдхуьруьн М. Гьажиеван тIварунихъ галай
                        1- нумрадин юкьван школадин ученица.
                               *       *       *
ГЬА инал куьтягьнайтIани жедай, амма чандилайни гъил

къачуна чи Ватандин, чи халкьдин азадвал ва аслу тушир-
вал патал женг чIугурбур, хайи кIваливай яргъара телеф
хьайибур неинки хайи веледри, гьакI дявеяр фейи чкайра
яшамиш жезвай жегьил несилдини рикIелай ракъур тийиз-
вайдини къейд тавуна жедач.

Гьар йисуз 9- Майдин суварин вилик Агъалар Гьуьсей-
нова вичин буба Искендар Керимханович кечмиш хьайи
Краснодардай тебрикдин чар вахчуда. Кьилди къачуртIа ана
кхьенва: «Куь буба цIаяри кьунвай фронтрин рекьерай лай-
ихлувилелди фена ва гъалиб хьана. Куь буба Гьуьсейнов
Искендар Керимхановичан женгинин гьунардиз лайихлу
хьун чи буржи я. Квез Гъалибвал мубаракрай!

Квез гьуьрмет ийизвай Кубандин жегьилар».
Гьа ихьтин тебрикдин чар Агъалар малимди Краснодар-

дин крайдин военный комиссариатдин Крымск шегьерда ва
Крымск районда авай отделдайни вахчуна.

РИКIЕРА ЭБЕДИ ЯЗ          ЗИ ЧIЕХИ
   БУБАДИКАЙ ГАФ

ВАТАНДИН ЧIехи дяведа совет-
рин халкьди Гъалибвал къазанми-
шайдалай инихъ 70 йис алатнава.
Амма гзаф бедбахтвилер гъайи  а
дяве,  азадвал ва ислягьвал гъайи
Гъалибвал чи халкьдин рикIелай
алатзавач, я алатни ийидач.

И Гъалибвилик зи Магьарамд-
хуьруьн жемятдини вичин пай ку-
туна. Югъ-йиф талгьана зегьмет
чIугуналди фронт суьрсетдалди
таъминарна. Гъиле яракь кьаз же-

дай итимар Ватан душмандикай хуьз фронтдиз фена. Абу-
рун жергеда зи чIехи буба Гьажиев Мирзе  Магьамедович-
ни авай.

Мирзе буба пешекарвилин рекьяй малим тир. Вични
районда лап сифтебурукай сад. Ада I9I5-йисуз Бакуда
юкьван «Саадат» школа акьалтIарна. Ина вири предмет-
рай дерин чирвилер гузвай.  Ам акьалтIарай касдивай гьи
тарс хьайитIани гуз жезвай. Зи бубади математика хкяна
ва адакай и рекьяй малимрин малим хьана. Ада Магьа-
рамдхуьруьн ва Кьасумхуьруьн районрин гзаф школайра
математикадин тарсар гана, адалай гзаф аялриз матема-
тика рикIивай кIанариз алакьна.

Алатай асирдин 20-30-йисара школаяр кIвачел акьал-
даруник чпин чIехи пай кутур тешкилатчияр тIимил хьанач.
Абурун тIварар халкьди къени гьуьрметдалди ва дамах аву-
налди кьазва. Гьа жергеда Гьажиев Мирзе малимни авай.

I942-йисан мартдиз фронтдиз рекье гьатайла ада ви-
чин уьмуьрдин юлдаш Зулейхадал кьуд велед ихтибарна.
Адакай I24-  пияда кьушунрин  полкунин аскер хьана. Кьве
йисуз душмандин хура акъвазайдалай кьулухъ Мирзе Ма-
гьамедович пешекар-педагог яз запасдиз рекье хтуна. Им
са зи чIехи буба патал авунвай кьезилвал тушир. Уьлкве-
дин пакадин йикъакай фикир авуна кIанзавай. Гьавиляй
Ватандин дяведин юкьвалай малимар дяведиз тухун акъ-
вазарнай.

Фронтдай хтай зи чIехи бубади вичин рикI алай пеше
давамарна. Ада асул гьисабдай Магьарамдхуьруьн юкьван
школада математикадин тарсар гана.

I945-йисуз халкьдин образованиедин отделдин патав
малимриз куьмек тешкилдай, школаяр программайралди
таъминардай педагогикадинни методикадин кабинет теш-
килна. Адан кьилени   тежрибалу малим Гьажиев Мирзе
тайинарна. Зи чIехи бубадикай районда сад лагьай мето-
дист хьана.

Фронтовик яз ва гуьгъуьнлай акьалтзавай несилдиз де-
рин чирвилер ва мягькем тербия гунин рекье къазанмишай
агалкьунрай зи чIехи буба Мирзе малимдиз «I94I-I945-йи-
сарин Ватандин ЧIехи дяведа Германиядин винел гъалиб
хьунай» ва I946-йисуз «Баркаллу зегьметдай» медалар,
I95I-йисуз «Трудовое Красное Знамя» орден гана. I949-йи-
суз «Зегьметда къазанмишай кьакьан нетижайрай халкь-
дин образованиедин отделдин методкабинетдин заведую-
щий Гьажиев Мирзе Магьарамдхуьруьн райондин райсо-
ветдин исполкомдин Гьуьрметдин грамотадалди» лишан-
лу  авуна.

Зи чIехи буба Гьажиев Мирзе яргъалди чIугур уьзуьр-
дилай кьулукъ I96I-йисуз рагьметдиз фена. Халкь савадлу
авунин рекьяй адан кар балайри давамарзава.

                                                         Азиза  ГЬАЖИЕВА,
       Магьарамдхуьруьн М.Гьажиеван тIварунихъ галай
       I-нумрадин юкьван школадин 9-классдин ученица.
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1945-2015

ЧIЕХИ БУБАДИН РЕХЪ

1941- ЙИСАН 22- июнь чавай йис-
йисандавай чара жезва. Амма и за-
лум югъ рикIелай алатун мумкин туш.
Чаз ислягь, гуьлуьшан, мублагь
уьмуьр патал чанар гьайиф татана
уьтквемвилелди женг чIугур, Ватан
хвейи къагьриманар къвердавай
тIимил жезва.

Зи чIехи буба Агъакшиев Селим
Агъакшиевич лежбердин хизанда
кьуд рушан кьилел хьанвай рикI алай
хва тир. Ам диде-бубади, гьакI ваха-
ри къайгъударвилелди чIехи авуна.
Селим буба зегьметдал рикI алаз,
гъвечIи-чIехи чидай аял яз чIехи хьа-
на. Школадани ада хъсандиз кIелна.

Советрин власть кIвачел
акьалтIнавай четин вахтар тир. Уьл-

кве гуьнгуьна хтун патал савадлу ин-
санар герек тир. Школаяр, малимар
лап тIимил авай. Гьа ихьтин шартIара
школа акьалтIарай Селим буба Кьа-
сумхуьрел малимар гьазурдай курса-
риз рекье туна. Ругуд вацран курсар
акьалтIарайла ада гзаф хуьрера сиф-
тегьан классрин малим яз зегьмет
чIугуна. Гьа са вахтунда ада заочно
Дербентдин педагогический техни-
кумни акьалтIарна.

1941- йисуз дяве башламишайла
школаяр агал хьана. Накь партайрихъ
галай жегьиларни, малимарни галаз
Ватан хуьз рекье гьатна. 1942- йисан
25- мартдиз Селим бубани дяведиз
фена. Пуд вацра Грузияда вердиш-
вилер къачурдалай кьулухъ ам Ке-
ферпатан Кавказдин фронтдин 276-
стрелковый дивизиядин 871- стрел-
ковый полкуниз рекье туна.

Са сеферда буба маса аскеррихъ
галаз тапшуругъ тамамарна тамай
хквезвайла, са десте немсери чибу-
руз гуьлле гана. КIвачихъ гуьлле га-
лукьай буба вич-вичелай фена. Вич-
вичел хтайла кьуд пад секин тир.
ГалчIур жез-жез ада виликди ялна.
Бегьем рекьиз галчIур хьайи ам
чкIанвай тевледал ацалтна. Йиф ина
акъудна. Экуьнахъ мад жедайвал
еримиш хъувуна. Эхир частуниз
акъатна. И патай а патаз гуьлле акъ-
атнавай чапла кIвач сагъарун патал
4651- госпиталдиз рекье туна. Хер
сагъар хъувурла духтуррин комисси-
ядин къарардалди 1944- йисан 13-
июндиз чи буба инвалид яз кIвализ
рекье хтуна. Бубади вичивай женг да-
вамариз хьанач лугьуз гьамиша гьай-
иф чIугвадай.

Дяведай хтай ругуд вацралай Се-

лим буба Магьарамдхуьруьн райис-
полкомдин социальный обеспечение-
дин отделдин заведующийвиле тайи-
нарна. 1948- йисуз ада вичин малим-
вилин пеше давамар хъийиз башла-
мишна. Селим Агъакшиевича пенси-
ядиз экъечIдалди Магьарамдхуьруьн
юкьван школада кIвалахна. Пенсия-
диз экъечIайлани ам хуьруьн, район-
дин общественный уьмуьрдивай къе-
рех хьанач. Адан патав меслят кIанз
вичи тарс гайи жегьилар къведай.
Акьалтзавай несилдихъ галаз дяве-
дин цIаярикай, гьа девирдин инсанри
чIугур зегьметдикай, ватанпересвили-
кай гегьенш суьгьбетар ийидай. Селим
бубади вичи тарс гайи аялрал гьами-
ша дамахдай. Абурун арада Хидиров
Хидир Шайдабегович, Гьуьсейнов Агъ-
алар Гьуьсейнович, партиядин рай-
комдин 1- секретарь хьайи Латифова
Зара Агьмадовна ва масабур.

 Вичин уьмуьрдин юлдаш, чи чIехи
диде Тамумни галаз ругуд велед тер-
бияламишна уьмуьрдин шегьредал
акъудна. Абур вири гьакъисагъ зегь-
метдалди тафаватлу хьана.

ЧIехи тухумдин хъсан адетар да-
вамаруналди Селим бубадин гелерай
вад хтулни, кьве птулни физва.

2001- йисуз 96 йисан яшда аваз
хъсан инсан, чи рикI алай буба Селим
Агъакшиевичан уьмуьр кьатI хьана.
Амма чи рикIелай  ам ва чаз ислягь
уьмуьр гун патал чпин чандилайни
гъил къачуна душмандихъ галаз женг
чIугур фронтовикар садрани рикIелай
фидач.

                    З. ШАГЬЛАМАЗОВА,
Магьарамдхуьруьн 2- нумрадин

юкьван школадин малим, Селим бу-
бадин хтул.

Зи  играми,ширин  диде,
Вуч  хабарар  ава  хуьре?
Закай  фикир  ийимир  на,
Акъвазнава  душманд  хура.

Цавай  къвазвай  гуьллейрин  хар,
Алахънава  хкудиз  вар.
Гуда  чна  душмандиз  рум,
Хкатдайвал  мурдардин  тум.

Атанава Волга  вацIал,
Чаз  масан  тир  шегьер  патал.
Вегьез  тадач  шегьердиз кам,
Хада  адан  кIвачин  кIалам.

Чун  буржлу  я, хуьн  куьн,  Ватан,
Куьн  паталди  гьайиф  туш  чан.
Итимвилин  я ам  лишан,
Агуд  тавун   кIвалив  душман.

Багъишламиш  ая вуна,
Ава,  диде, чун  цIун  хура.
Авач  мажал  кхьидай  чар,
Къвазва  цавай  гуьллейрин  хар.

Абурукай  галукьна  сад,
Авунва  зи  са  кIвач кабаб.
Ийиз  жуван кIвачиз  чара,
Госпиталда  къатканава.

Эхиз  жезвач  рикIивай  зи,
Хъван  хъийида  адан  иви.
Акьалт  хъувурла  зун  кIвачел,
Тадач чилел  душмандин  гел.

Лугьуз  жедач, хер я залан,
Жемир, диде,  рикIиз  такIан!
Аллагь, Аллагь хъижен  зун  сагъ,
Хкведа  зун  гваз  цавай  рагъ.

Ражадуллагь  САЛМАНОВ

       АСКЕРДИН  ЧАР
     Волгоград I943-йис.

ДЯВЕДИН  ЙИСАР
Дяведин  йисар-  хьана  четин  чаз,
Хайи  дидеяр  хьана  гъам  чIугваз.
Нифретлу  душман гьахьна  варариз,
Жегьил-жаванар  алахъна   рекьиз.

Винелай  къуриз  харадин  кIусар,
Вугузвачир  чав  секин  тир ахвар.
Танкарай  ягъиз  чукIуриз  кIвалер,
Ийизвай  залан  жегьилрал хирер.

Гьатна  Ватанда  дарвал,  кашни
                                                 мекь,
Алахьзавай  чи  беденрилай  гьекь.
Акъвазнач  кьулухъ дидеяр  хайи,
Гана  рухвайриз  къуватар  вири.

Вад  йисан  къене  акъвазна  хура,
Авуна  душман  варани  зара,
КукIварна  адан  сомолет,  танкар
Азадна  уьлкве,дуьньядин халкьар.

Тунач  кафирдин  чилел  кIвачин  гел,
Гъалиб  хьана  чун  душмандин
                                                 винел,
Чанарилай  чаз  багьа  я  Ватан,
Гьар са  чIиб  чилин кIанда  чаз  адан.
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 ЛИТЕРАТУРАДИН ЙИС АЧУХНА

СУВАРИН ВИЛИК СУВАР

29- АПРЕЛДИЗ Магьарам-
дхуьре авай РФ-дин халкьарин
адетдин культурадин Центрда
литературадин йис ачухуниз
талукьарнавай шад мярекат
кьиле фена. Мярекатда район-
дин руководителри, интелли-
генциядин векилри, райондин
культурадин хиле
кIвалахзавай работникри, ма-
лимри ва школьникри, гьакI
чна вирида гьуьрметзавай чи
районэгьли, Дагъустандин
халкьдин писатель Абдуселим
Исмаилов кьиле аваз са жер-
ге шаирри иштиракна.
И шад мярекат «Магьарам-

дхуьруьн район» муниципаль-
ный райондин кьил Фарид Агь-
медова ачухна. Анал рахай
райондин администрациядин
кьилин везифаяр вахтуналди

тамамарзавай Гьабибуллагь
Мурадалиева алай вахтунда ли-
тература авай гьалдикай, эхи-
римжи йисара ам лап зайиф
хьанвайдакай, ам хкажунин, ви-
лик тухунин рекьерикай, авай
мумкинвилерикай гегьеншдиз
ихтилатар авуна.
Ахпа межлисдин микрофон

Абдуселим Исмаилова къачуна
ва мярекат давамарна. Гаф гана
рахай шаирар тир Фейзудин
Нагъиева, Кчибег Мусаева, Мер-
дали Жалилова, Гъулангерек
Ибрагьимовади, Желил Мурада-
лиева, Зульфикъар Къафлано-
ва, Исмихан Къадимова, Айна
Шалбузовади, Аллагьяр Абдул-
гьалимова, Мукаил Агьмедова,
Ражадуллагь Салманова ва же-
гьил шаирар тир Владик Батма-
новани Сулейман Сулейманова

хайи чIал, литература хуьн,
хкажун чи виридан буржи тир-
дакай, и кар патал чахъ авай
мумкинвилерикай      гегьенш
суьгьбетар авуна ва абуру
чпин са шумуд шиир кIелна.
Литература вилик тухуник,

хкажуник чпин лайихлу пай ку-
тунай Айна Шалбузовадинни
(Филерин хуьр) ва Аллагьяр
Абдулгьалимован (Хтункъаз-
маяр) РФ-дин писателрин со-
юздин членвилиз кьабулунин
гьакъиндай удостоверенияр
вахкана.
Мярекат яргъалди давам

хьана, сиве-сивди ацIанвай
залда авайбур патал им дугъ-
риданни са гъвечIи сувар хьа-
на. Э. Буржалиевади кIелай
 шиирралди кхьенвай кьисади,
«Магьарамдхуьр» кьуьлерин
ансамблди авур кьуьлери, Би-
лал Искендеровани Седакъет
Сайидовади лагьай манийри,
ашукь Айдуна чуьнгуьрдай та-
мамарай макьамри мярекат-
дин иштиракчийрин гуьгьуьлар
мадни хкажна.

             А. АЙДЕМИРОВА.
ШИКИЛРА: Дагъустан Рес-

публикадин халкьдин писатель
Абдуселим Исмаилова литерату-
радин йисан межлис кьиле тухуз-
ва. Межлис кьиле физвай залда
(кlаник галай шикилда).
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КЪУЛЛУГЪЗАВА АСКЕРДИ ВАТАНДИЗ

  ЧУХСАГЪУЛ   ЛУГЬУЗВА
ВАТАНДИН вилик буржидиз вафалувал Ватандин ЧIехи

дяведа азадвал ва асул туширвал патал чандилайни гъил
къачуна женг чIугурбурун хтулрини, птулрини къалурзава.
И кардин гьакъиндай исятда армиядин жергейра къуллугъ
ийизвай рухвайрин диде-бубайри абурун командиррилай
вахчузвай чарари шагьидвал ийизва.

Командиррин тарифриз лайихлу хьайи аскеррикай сад
Гарагърин хуьряй тир Шихмурадов Багьаудин Къадимович
я. Алай вахтунда Азербайжан Республикадин Кусар район-
дин ЦIехуьлрин хуьре яшамиш жезвай диде-бубадиз хцин
командиррилай РД-дин военный комиссариатдин Магьарам-
дхуьруьн районда авай отделдиз чухсагъулдин чар хтана.
Ана кхьенвай:

«Гьуьрметлу Сусанханум Магьмудовна ва Къадим Гьа-
жиевич! Бригададин командованиеди Багьаудин  хьтин хва
тербияламишунай чухсагъул лугьузва.

Куь хва, намуслу, савадлу ва низамлу военнослужащий
я. Ада вичел ихтибарнавай яракь ва техника устадвилел-
ди ишлемишзава. Россиядин Гьукуматди Крымдин Респуб-
ликада вилик эцигнавай месэла гьалдайла вич тариф аву-
низ лайихлу жедайвал къалурна.

Чешнелу къуллугъдалди, женгинин чандилайни гъил
чIугур зегьметдалди ада командиррин ва юлдашрин патай
гьуьрмет къазанмишна.

Куь хва аскервилин буржи кьилиз акъудунин рекье ида-
лай кьулухъни чешне жедайдахъ, Россиядин Яракьлу Къу-
ватрин адетар намуслувилелди давамардайдахъ инанмиш-
вал ийизва.

Воинский частунин штабдин начальник, подполковник
В. ЯКОВЛЕВ».

Крым хъвадай целди таъминарун патал кьиле тухвай
кIвалахра военнослужащийрини активвилелди иштиракза-
ва. Абурун жергеда чи районэгьли Багьаудин Къадимович-
ни ава. Вичиз хас тирвал зегьмет чIугуналди ам виридан
патай гьуьрметдиз, Бахчисарайский райондин Ароматненс-
кий хуьруьн Советдин патай Грамотадиз лайихлу хьана.

                                                                    Ф. ГЬАЖИЕВ.

Гъалибчияр-къагьриманар  вилив  хуьз,
Эл  виринра  акъвазнавай  кьарайсуз.
Шинель  алай  кас  хура  тваз,   рикIив  хуьз,
Авай  вири :  муштулух  гуз «гьурра » гуз.

Им  эрзиман мураддин  югъ  тир  элдин,
Тарихдин  чин  кхьей  къизил  гьарфаралд.
«Гъалибвал»  гаф  гьар  инсандиз  эфзел  тир.
Гьейранвализ  халкьдин  игит  крарал.

Цава  и къуз  сирнавначир  булутри,
Тахьун  патал  серин  уьзден  уьмметриз.
КIекIец  гадриз  кьуьлерзавай  набутри
Вил  эцигиз,  акъажунра  гьуьжетиз.

Ажалди  рак  гатаначир  хестейрин
Шадвал  пузмиш  тахьун  патал  и  юкъуз.
Салютрин  ван  артухзавай  бендейри,
Им  фашистри  рей  гайи  югъ  я  лугьуз.

Шумуд  чанар,  шумуд  гьунар  Ватандин,
И югъ  патал  кьатIун  хьана  мидаим.
Экуь  къастар авай  рикIер  чаз  масан
Хура  къана,  несил  патал  милайим.

Гъалибвилин  йикъан  къадир  барутдин
Ни  такурдаз, тIал  такурдаз  чир  жедач.
Гъалибвилин  йикъан  атир  набутдин
Зайиф  хьанвай  гьал  такурдаз  чир  жедач.

Азадвилихъ  авай  къимет  хабар  яхъ,
КIвач  гъурбатда  туна  хтай  бендедвай.
ЧIугур  зегьмет,  акур  зиллет  хабар  яхъ,
Хва  женгерай  тахтай  гьар са  дидедвай.

Йисарин  цIиргъ-хтарин цIиргъ  акал  жез,
И йикъакай  яргъа  хьайтIан  датIана.
Игитвилин  руьгь  рикIера  гьайкал  жез,
Хкаж  жеда  несилар  мад  атана.

Мукаил  АГЬМЕДОВ

ГЪАЛИБВИЛИН  ЮГЪ

ВНИМАНИЕ
11 июня 2015 года 10 чвсов в селении Магарамкент, в

здании Магарамкентской сельской  администрации по ад-
ресу у. Ленина, 7 кабинете у главы с/а состоится собрание
по уточнению границ крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Эмир» Тагирмирзоева Закира  Миргамзаевича кадас-

тровым инженером Алиева Азиза Валентиновича кадаст-
ровый номер земельного участка 05:10:000055:0143  учас-
ток «Тlул» просим явиться Эседуллаеву Зейнаба Омаров-
ну для согласования границ земельного участка крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «Эмир». Тел: 89282493275.


