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ГОЛОС  САМУРА

СУВАРИН  ТЕБРИК

 

I945- ЙИСАН рикIелай
алат тийидай Гъалибвилин
йикъалай инихъ гзаф йисар
алатнава, чандилайни гъил
къачуна Ватандин азадвал
хвейибур фадлай кьуьзуь
хьанва. Амма чун патал абур
эбеди жегьилар ва жуьрэт-
лу игитар яз, Гъалибвални чи
рикIера авай эбеди сувар яз
амукьда. Къе чна фронто-
викриз, далу патан ветеран-
риз ва абурун невейриз 9-
МАЙДИН  СУВАР рикIин
сидкьидай тебрикзава.

Гъалибвилин Юкъуз чаз
азадвал ва аслу туширвал
гъайи ГЪАЛИБВИЛЯЙ чIехи
несилдиз рикIин сидкьидай

чухсагъул лугьуз кIанзава ва гъа-
либчи несилдиз 9-майдин югъ му-
баракзава.

Гъалибвал къазанмишай
йикъалай инихъ несилар дегиш
хьана, чун чIехи хьана. Гила ис-
лягьвилин къаравулда акъваздай
чи нубат атанва. Чун бубайрин
женгинин адетриз вафалу же-
дайдахъ ва абур ян тагана да-
вамардайдахъ рикIивай инан-
мишвал ийиз кIанзава. Чи чIехи
уьлкведин халкьарин туьхуьн
тийидай  Гъалибвилик  чи

районэгьлийрини  чпин чIехи
пай кутуна. Чи райондай фрон-
тдиз 2500 касдилай гзаф фена.
Абурукай I800 кас Ватандин
ЧIехи дяведин ягъунрин майдан-
ра I800 касдилай гзаф телеф
хьана. АтIугъай а йисара далу-
пата амайбуруни фронт суьр-
сетдалди таъминарун патал
югъ- йиф зегьмет чIугуна.

Чаз азадвал ва ислягьвал
гъайи, и кар патал галатун
тийижиз зегьмет чIугур вири-
буруз къе чна кьилер агъузна ик-
рам ийизва.

Гьуьрметлу ветеранар ва
вири районэгьлияр! За квез «Ма-
гьарамдхуьруьн район» муници-
пальный райондин админист-
рациядин тIварунихъай ЧIехи
Гъалибвилин 76 йис тамам хьун
мубаракзава. Къуй квехъ сагъ-
вал, бахтлувал, кIвалахра агал-
кьунар ва кьилел эбеди михьи
цав хьурай.

          Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
                      МР-дин Кьил.
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САДРАНИ РИКIЕЛАЙ АЛУДАЧ

СОВЕТРИН уьлкведи
Ватандин ЧIехи дяведа
Гъалибвал къазанмишна
76  йис тамам хьанва.
Дяведин гьакъикъи
цIаяр акур фронтовик-
рин жергеяр къвердавай
кьери жезва. Гьайиф
хьи, къе чна фашистрин
Германиядал Гъалибвал
къазанмишайдалай инихъ
76 йисан сувар къарши-
ламишдайла  чи районда
а рикIелай садрани те-
фидай цIаярай акъатай
ветеранар амач, абур
рагьметдиз фена, къуй
абуруз виридаз рагьмет
хьурай.  Амма 9-  Май-

дин сувар абурун не-
силри гьич садрани
рикIелай ракъурдач.
ЧIехи Гъалибвилин су-
вар чи рикIера вирида-
лайни важиблу ва нурлу
сувар яз амукьда.

Гъалибвилин сувар-
ам къе рагьмет хьанвай
ветеранриз, лайихлу ял
язавай дяведин йисарин
аялар тир, аялвал та-
кур, гъалибвал патал
мумкин тир вири крар
авур, чIехибуруз куь-
мекар гайи, дяведин
женгера гъалибвилихъ
къачузвай гьар са ка-
мунал шадвал авур кса-
ризни, гьакI абурун ве-
ледризни, хтулризни,
птулризни, хушвилелди

и гуьзел сува-
рик иштиракза-
вай гьар садаз
и сувар багьа
я.

I94I-I945-
йисара кьиле
фейи Ватандин
чIехи дяведа
чи Магьарамд-
хуьруьнвийрини
чпин уьткемвал
ва дирибашвал
къалурна. Абу-
ру ислягьвал,
азадвал патал
дяведа чпин
чанар къурбанд
авуна. Абурун

жергейра I925- йисуз Ма-
гьарамдхуьре лежбердин
хизанда дидедиз хьайи
Рамазанов Шихали Рама-
занович авай.

I943- йисуз I8 йис
хьанвай жегьил гада гуь-
гьуллудаказ фронтдиз
фена. Ватандин вилик ви-
чин буржи эхирдал кьван
кьилиз акъудай Рамазанов
Шихали гьукуматдин награ-
дайрин сагьиб хьана. Бар-
каллу магьарамдхуьруьн-
види  4I5 стрелковый пол-
куна  Украинада кьиле
фейи цIаяра иштиракна.
Ахпа 92 гвардейский кор-
пусдин Николаевский пол-
куна, эхирдай I0- гвар-
дейский Будапештский
стрелковый корпусда хьа-

на. Къизгъин женгера къа-
лурай уьтквемвилерай
адаз Отечественный дя-
ведин 1 ва 2- дережадин
орденарни  гана. Дяве-
дин инвалид Рамазанов Ши-
хали Рамазанович 2008-
йисан 4- апрелдиз  рагь-
метдиз фена. Адаз 4 аял,
I0 хтул, 4 птул ава. Ши-
хали бубади бахтлу, на-
муслу, яргъи, зегьмет-
дал рикI алай уьмуьр ке-
чирмишна. Къуй Шихали бу-
бадин эхиратдин кIвал
къени хьурай. Ам вичин
хуьруьнвийрин, мукьва
кьилийрин, аялрин, хтул-
рин рикIера гьамишалугъ
эбеди яз  амукьда.

          ЖАННА.
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 ГАТФАРИН  хъуьтуьл
хьанвай гьавадикай, къа-
цу махпурдин либас
алукIнавай тIебиатдикай
лезет хкудзавай инсан-
ри, Ватандин чIехи дя-
веда къазанмишай чIехи
Гъалибвилин сувар шад
гьалара къейдзава. И су-
вар чаз чIехи бубайри
чпин чанарилай гъил къа-
чуна, Ватан хуьнин му-
раддалди душмандин хура
акъвазна къазанмишнавай
сувар я. И чIехи гъа-
либвилихъ чIехи бубай-
рилай гъейри дидейрин,
аялрин пайни ква. Дяве
башламишайла, Ватан
кIеве гьатайла, кIвачи
чил кьур, гъиле яракь
кьаз алакьзавай гьар са
жегьил, жаван гуьгьуь-
ллувилелди дяведиз фе-
най. Абурун виридан
къаст сад тир, хайи Ва-
тан хуьн, хаинвал авур
душмандиз вичин чка чи-
рун тир. И четин вядеда
садвал къалурай халкь-
ди советрин уьлкведал
садагни агъавал ийиз тан
тийидайди къалурна.

И сувар алукьуни чакни
са гьихьтин ятIани лу-
гьуз тежедай такабурвал,
дамах кутазва. ГьикI
лагьайтIа, и дяведа чи
чIехи буба Мисриханов
Алипашадини иштиракна-
вайди я. Залум дяве баш-
ламиш хьайила чи чIехи
бубадин I7 йисни бегьем

хьанвачир. Адан стхаяр
тир Жигерни Шагь гуьгь-
уьллувилелди дяведиз фена
пуд варз хьанвай. Гьел-
бетда дидедиз вичин па-
тав гвай веледни къакъ-
атна кIанзавачир. Амма
бубадин рикIел хкунрай
малум тирвал,  вичелай
чIехи стхаяр,
хуьряй ва район-
дай чIехи пай эр-
кекар дяведиз
фена вич дишегь-
лийрин арада аму-
кьун адаз залан
кар яз, аквазвай.
Эхирни гуьгьуьл-
лувилелди дяве-
диз рекье гьатай
адаз вичин кIулай
залан пар аватай
хьиз хьанай.

Амма гьайиф
хьи жаван яз, дя-
ведиз фейи, я
яракьдикай, я
женгерикай, туь-
кьуьл чIулав гу-
мадикай, чуьлда
эхай мекьивили-
кай, кашакай,
хьайи залан хи-
рерикай, кьи-
никьрикай, залан
парцикай бубадиз
геж хабар хьана. Абур
вири ада дадмишай адан
рикIиз бушвал авунин гьич
хиялни къведачир.

Югъ-йиф женгера, чуь-
ллера азабдик, азиятдик
акъудзавай абурухъ са фи-
кир авай, къуй и цIаяр
чи Ватандихъ агакь таву-
рай, куьмексуз диде, ва-
хар амай мукьва – кьили-

яр авай чкаяр саламат
яз амукьрай. Хаинвилел-
ди уьлкведиз атанвай
душмандиз кьулухъди рум
гун патал уьтквемвилел-
ди женг чIугун, гъалиб-
вилихъ ялун пак буржи
яз гьисабзавай. Сагъ
амукьуникай фикирзава-

чир, амма гъалибвал ви-
лералди акун мурад хьиз
А л л а г ь д и в а й
тIалабзавай,- рикIел
хкидай бубади.

Мурад кьилиз акъатнай.
I946- йисуз чи Алипаша
буба вичин стхаяр тир
Жигерани Шагьа хуьре
къаршиламишнай. Пудални
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залан хирер хьанатIани
хайи Ватандиз багърий-
рин патав хтанай. Кьу-
лан стха Шагь хьайи хи-
рерин нетижада инвалид
хьана. Адан хурудал
«Яру гъед» ор-
ден ва I5 ме-
даль алай. Дя-
ведай хтай
гъвечIи стхадиз
еке межлис
къу рмишн ай.
Гуьгъуьнлай чи
буба вичин
стхаярни галаз
к о л х о з д и н
кIвалахал фе-
най.

I952– йисуз
Филерин хуьре
радиостанция
кардик кутунай.
Бубади дяведа
связистдин, радистдин
везифаяр тамамаруниз
килигна радиостанциядин
кIвалах гьадал тапшур-
мишнай. Сад хьиз ада
электромонтервални ий-
извай. Техникайрин ре-
кьяй са кьадар чирви-
лер хьуниз килигна ада
регъвер, колхоздин мо-
лотилка кардик кутунай.

Гуьгъуьнлай чи буба-
ди хуьруьн почтунин на-
чальниквиле кIвалахнай.
Регьбер я лагьана къе-
рехдал акъвазначир,
«Комитерн» тIвар алай
хуьруьн колхоздани гьар
жуьре кIвалахардай.
Гьар йисуз 25 гектарда
авай колхоздин чуьлдай

векь ядай. Дяведилай
гуьгъуьнин йисар тир.
Тухдалди  я тIуьн, я
партал авачиз азиятдик
квайтIани зегьметдин
яцIай экъечIдачир. Гагь
дяведин, гагь зегьмет-
дин фронтда галатун

тийижиз зегьмет
чIугунай. ГьикI
лагьайтIа адан хиве хсу-
си хизан гьатнавай.

I96I – йисуз Алипаша
буба куьгьне Филерин
хуьряй вичин хизанни
галаз Магьарамдхуьруьз
куьч хьанай. Куьч хьайи
йикъалай лайихлу пенси-
ядиз фидалди алакъадин
конторада электромонтер
яз кIвалахнай. Гьи фрон-
тда хьайитIани, вичин
везифаяр гьакъисагъви-
лелди, жавабдарвилелди
тамамарай  Алипаша бу-
бадин зегьмет «Коммуни-
стический зегьметдин
ударник», «Зегьметдин
л а й и х л у в и л е р а й »

тIварариз, медалриз,
цIудралди гьуьрметдин
грамотайриз ва къимет-
лу пишкешриз лайихлу
хьанай.

- Зи бахт – зи веле-
дар я, - лугьудай гьа-
миша рагьметлу бубади.
Алипаша бубади вичин
уьмуьрдин юлдаш Саижат-
ни галаз тербияллу ирид
велед уьмуьрдин шегь-

редал акъудна.
Абурухъ махсус
образованияр,
пешеяр, чпин
кIвалер ва хи-
занар ава. Ве-
ледри Мисриха-
новрин тухумдиз
22 хтул  ва 37
птул багъишна-
ва.

Къенин юкъуз
Алипаша бубани
Саижат диде
ч а в а й
къакъатнаватIани,
абурулай амай
намуслу, инсан-

пересвилин ирс велед-
ри, хтулри давамарза-
ва.

Чи чIехи бубадин уьт-
квемвилер, экуь къамат
эбеди яз чи рикIера
амукьда.  Чун патал ихь-
тин ислягь уьмуьр къа-
занмишуник пай кутур
бубадин тIварцIел чна
гьамиша дамахда.
    А.АЙДЕМИРОВА,
Алипаша бубадин хтул.
ШИКИЛДА: ЧIехи бу-

бадин шикил гвайди птул
Фатима Мисриханова я.
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ЧИ КЪУДРАТЛУ  уьл-
кведин тарихда Ва-
тандин ЧIехи дяведин
йисари кьетIен чка
кьунва. Миллионрал-
ди кьегьал рухваяр-
ни рушар фашистрин
Германиядин винел
гъалибвал къазанми-
шун патал майдандиз
экъчечIнай. Абурун
жергейра чи райо-
нэгьлиярни пара
авай.

СЕЛИМОВ ТIаджиб
Эмирович I923- йисан
I2- майдиз Магьарам-
дхуьруьн райондин
Киркарин хуьре дидедиз
хьана.

I939- йисуз 8- клас-
сдин школа акьалтIарна,
жегьил гада Баку шегь-
ердиз бубадин патав
фена. Гьа вахтунда адан
буба Селимоа Эмира Ба-
куда буругърин къуйда
зегьмет чIугвазвай.
I942- йисуз Бакудин во-
енкоматди  I9 йисан яшда
авай Селимов ТIаджиб
вичин гуьгьуьлдалди Со-
ветрин Армиядиз рекье
туна. Фронтдиз агакьай
ТIаджиб халуди  радио-
телеграфистрин йигин
(ускоренный) курсар
кIелна.

ТIаджиб халу  дяве
куьтягь жедалди радио-
телеграфист яз дяведа
хьана. Дяве кутягь хьа-

 РАДИО–ТЕЛЕГРАФИСТ  ТIАДЖИБ  ХАЛУ

на лагьай ван Селимов
ТIаджибаз Польшада Ста-
нислав шегьерда хабар
хьана.

И  кардин гьуьрметдай
ада вичин чIехи хвадал
Станислав тIвар эцигнай.
Къизгъин дяведа вичин ве-
зифаяр лап хъсандиз та-
мамарай ТIаджиб халу са
шумуд ордендинни,  ме-
далрин сагьиб хьана.

Фашистрин Германиядин
винел гъалибвал къазан-
мишайдалай кьулухъни Се-
лимов ТIаджиб Советрин
Армияда къуллугъ хъийиз
кьве йисуз мадни акъваз
хъувуна.

Дяведин цIаяра адан
буба Эмир ва стха Ку-
ругълини телеф  хьанай.
I947- йисуз ам хайи хуь-
руьз хтана.  КIвале ам

диде Инжихалума гуь-
злемишзавай.

Дяведай хтай йи-
салай башламишна
ТIаджиб халу Магь-
арамдхуьруьн почто-
вый связда радио-те-
л е г р а ф и с т в и л е
кIвалахал акъвазна.
Гьа са вахтунда
хуьруьн иски муькъ-
уьн патав гвай  гид-
роэлектростанцияни
арадал хкана.  Эхи-
римжи 25 йисуз
ТIаджиб халуди Рай-
сельхозтехникада,
c л е с а р в и л е
кIвалахна. Зи лап

хъсандиз рикIел алама
ТIаджиб халуни адан юл-
даш Гьуьруьят хала. Абур
магьледа лап хъсан, къени
инсанар тир. Абуруз еке
хизан,  хъсан тербияла-
мишнавай веледар, хту-
лар, птуларни ава. Хуь-
руьнвийри, къуншийри,
багърийри кьегьал
ТIаджиб халудал дамах-
зава, ва ам садрани
рикIелай алудзавач. Адан
тIвар Магьарамдхуьруьн
са куьчедизни ганва.

Вахтар къвез физва,
адахъ галаз инсанарни.
Амма Ватан хвейи, адаз
къуллугъ авур ксар не-
силрин рикIелай садрани
алатдач.  Ветеран Сели-
мов ТIаджиб  2004- йи-
суз рагьметдиз фена.
         ЖАННА.
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КЪЕ ЧУН, вичин ери-бине
Магьарамдхуьруьн райондин
Азадогълийрин хуьряй тир,
къенепатан алакъайрин про-
мышленностдин отличник,
алай вахтунда чи арада ама-
чир, рагьметлу Эмирханов
Аскер Эмирхановичан екуь
къамат рикIел хкуникай, ада
вичин зегьметдалди къазан-
мишай гьуьрметдикай раха-
да. Аскер вичин хайи хуьре,
райондалай гъейри, респуб-
ликадани хъсандиз чидай  ва
адаз виринра лайихлу гьуьр-
метни авай.

И гьуьрмет адаз гзаф йи-
сара жавабдар къуллугърал
алаз чIугур намуслу зегьмет-
далди, юлдашрин арада дуьз
рафтарвал авуналди, инсан-
вилин ерийралди къазан-
мишнавай. Вичел тапшурми-
шай гьар са кIвалахдилай
гуьгъуьниз баркалладин гел
тур адан уьмуьрдин рехъ
хайи халкьдиз, Ватандиз ва-
фалувилелди къуллугъ аву-
нин жигьетдай акьалтзавай
несилдиз ачух чешне я.

Эмирханов Аскер 1954-
йисан 11- январдиз Азадогъ-
лийрин хуьре дидедиз хьана.
1969- йисуз Азадогълийрин
муьжуьд йисан школада 8-
класс куьтягьна, Оружбайрин
хуьруьн юкьван школада ада
кIелун давамарна. 1972-
1974- йисара Советрин Ар-
миядин жергейра баркаллу-
вилелди къуллугъна хтай же-
гьилдикай  Дагъустандин по-
литехнический институтдин
студент хьана. 1980- йисуз
ада институтдин «Автомати-
ка ва телемеханикадин» фа-
культет   кIелна акьалтIарна,

      ФЕНВАЙ
   РЕКЬЕРЛАЙ
АВУНВАЙ  КРАР
      ГЗАФ Я

инженер-электриквилин пеше
къачуна.

Зегьметдин биография  Ас-
кера 1980- йисуз «Волна»
ДНИИ-дин инженервилелай
башламишна. Аскеран жегьил
вахтар Советрин Союздин де-
вирдал ацалтна, еке камарал-
ди уьлкве вилик физвай, адахъ
галаз санал Аскеран
кIвалахдани цIийивилер, къе-
непатан алакъайрихъ галаз
алакъалу цIийи, гьеле малум
тушир, гьукуматдин еке сир яз
хуьзвай аппаратураяр, алакъ-
адин маса тадаракар хквезвай.
Жегьил инженерди абурай
кьил акъудна, алакъадив алай
вахтунин истемишунрихъ галаз
кьадайвал кIвалахиз туна
кIанзавай. И имтигьанрай же-
гьил пешекар регьятдиз
экъечIна.  Вучиз лагьайтIа,
адан бажарагъ екеди тир. гьар
са цIийи шей рикIивай, мукьув-
ди чириз алахъуни, адан чир-
вилер мадни хкажзавай.

Аскеран уьмуьрни ацIай,
бахтлуди тир. Бахтлувилин
уьлчме гила хьиз, пул тушир.
Сифтени сифте чирвал, гье-
веслувал, патриотвал, ду-
ствал, стхавал къиметда  авай.
И къудратлу краривайни зи

макъаладин Игит къерехда
акъвазнавачир. Вичи кьиле
тухузвай къуллугъдилай
гъейри, ада коллективдин
общественный уьмуьрдани
иштиракзавай.

Йисар къвез физвай. Ас-
керан уьмуьрдани вахтунихъ
галаз сад хьиз дегишвилер
жезвай. Гила адакай кьилин
инженер хьана. И къуллугъ-
дал адал къенепатан алакъ-
айрин техникадилай гъейри,
гьукуматди еке сир яз хуьзвай
дяведин алакъайрин аппа-
ратрин разработкаяр ихти-
барнавай. «Ориентирова-
ние», «Команда М-Д», ОКР
«Акведук», «Дуплон», «Кас-
пиец», «Аргус», «Инсар»,
«Кушетка». И тIварар кьур
къенепатан алакъадин аппа-
ратар кардик кутунин  проек-
тра, абур уьмуьрдиз кечирми-
шуна Аскера кьилин инженер
яз важиблу роль къугъвана.

Амма гьайиф хьи, Аске-
ран уьмуьр фад кьатI хьана.
2019- йисуз ам рагьметдиз
фена. Рагьметлуда вичелай
кьулухъ ненинки хъсан тIвар,
гьакI Азадогълийрин хуьре
гьуьрмет авай хизанни туна.

           Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

БРЕСТДИН къеле 1941-
йисан 22- июндиз немсе-
рин кьушунриз акси румар
гайи сифте сенгеррикай
сад  я.  Душмандихъ вири
патарихъай артуханвал
авайтlани, Германиядин
кьушунривай ам анжах 30-
июндиз къачуз хьана, вич-
ни 550 килограмм къведай
2 бомба, ахпа 1800 кило-

ЧИР  ХЬУН  ХЪСАН Я
грамм къведай мад са бом-
ба вегьейдалай кьулухъ.

Анжах ахпа къеле кисна ва
аниз немсер гьахьна. Амма
къеле хуьзвайбурун алакъа
авачир гъвечlи дестейри ав-
густдин сифте кьилерал кьван
аксивал давамарна.

Брестдин къеле 1944-йи-
сан 28- июлдиз 1- Белорус-
сиядин фронтди азадна.
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КРОССВОРД

Са сеферда асландиз чакъалди
лугьуда:

-Заз вахъ галаз кикlиз кlанзава,
ша майдандал экъечl захъ галаз
кьуршахар кьаз. Амма аслан чакъал
галай патахъни килигнач.

-Эгер вун захъ галаз кукlун
тавуртlа,- лугьузва чакъалди,- за
ваз захъай кичlе хьана лагьана ви
тlвар акъудда.

-Кичlе хьана лагьана зи тlвар
акъатун хъсан я, вахъ галаз ккlана
лагьана тlвар кьацlудалди,- жаваб
гана асланди.

                      *      *     *
Са кас къуллугъдал хьайила адан

дуст къуллугъ мубаракиз къведа
адан патав. Амма къуллугъчиди
ракlара амаз хабар кьада:

-Вун вуж я, ваз вуч герек я?
Дустуни кlусни ягъалмиш тахь-

ана ихьтин жаваб гана:
-Заз ван хьанай, дуст, вун буьр-

кьуь хьанва лагьана, зун чlалахъ
тахьана ахтармишиз атайди я.
Дугъриданни, заз ван хьайи гафар
гьахъбур я кьван.

                    *      *      *
Са гада вичин бубадихъай хъел-

на фида яргъариз, «яргъи» пулар
къазанмишиз. Са йисни хьанач, хта-
на гада, метlер акъатай шалварни
алаз ва вични и патай а пад аква-
дайвал яхун яз. Фу незвай чкадал
бубади хабар кьазва:

-Гьикl хьана, хва, анра залай дев-
летлу кас авачирни?

-Я дах!- лугьузва гадади,- вун гьи-
най рахазва. Ваз кьве хебни са кал
ава лугьуз вуна вунни девлетлудай
гьисабзавани? Ваз дуьньядикай ха-
бар авани? Ваз зун фейи чкада са
девлетлу касдиз авай кьван кlвалер,
заводар, фабрикаяр акуртlа вуч лу-
гьуда?  Вуна лагьайтlа, валай дев-
летлу кас авай хьтинди туш лугь-
узва.

-Ятlани, чан хва, гьа вуна лугь-
узвай варлу касдивай ваз фу гуз хьа-
нач, къе за гузва.

 

Дуьз цlарара: 5.Зиянкар. 6.Шейэр кутадай парчадин кlус. 8.Та-
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те югъ. 19.Къизил. 21.Дуьдгъверни кака акадарна туькlуьрнавай ши-
ринлух . 23.Рикlе авай чlуру фикир, мурад. 26.Недай хъач. 27.Муб-
лагь, авадан, гьар са куьнив дуьзмишнавай. 28.Ширинар квачиз, ши-
рин тавуна чай хъун. 29.Веледдиз чlехи диде. 30.Аллагьдихъ инан-
миш кас. 31.Гамунин диб кутун. 34.Мусурман дин. 37.Лазим тир затlар,
алатар. 38.Шейэрин чаравал.

Тик цlарара: 1.Гьавайда, нетижасуз, бес кьадар делилар авачиз.
2.Дерин тушир. 3.Гьахъ, Ватан патал чан гуз гьазурвал. 4.Ич, тарал
жедай емиш. 5.Къекъвей, къерехдин рехъ. 7.Векьин са жуьре. 8.Мукь-
ва-кьили кас, играми инсан. 9.Вагьши гьайван. 10.Пагьливандин къе-
медачи. 11.Еке къимет авай. 14.Балкlандин кьилел гьалддай затl.
15.Суьзекдай куьзнавай къатухни шур акадарнавай некlедин къафун.
20.Архайин къулай гьал. 21.Кьушунда къуллугъзавайди. 22. 75 сан-
тиметр яргъивилин уьлчме. 23.Бицlи, куьлуь. 24.Метlелай агъуз
кlвачин пай, занг. 25.Ислам диндин илим- адан пуд дережадикай сад.
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