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ОБРАЗОВАНИЕ - 2016

ЧИРВИЛЕРИЗНИ ТЕРБИЯДИЗ- КЬЕТIЕН ФИКИР

РАЙОНДИН малимрин августдин совещаниедал «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Фарид АГЬМЕДОВА авур
доклад газет кlелзавайбурун фикирдиз гузва.

ГЬУЬРМЕТЛУ малимар, акьалтзавай несил
патриотвилинни ватанпересвилин руьгьдаллаз
тербияламишунин месэла,- къейдна Фарид Загьидиновича,- четинди, гзаф терефринди гьа са
вахтунда жавабдарди я. Важиблу везифаяр кьилиз акъудун сифтени-сифте малимдилай, адан
идеядинни ахлакьдин къаматдилай, пешекарвилин жигьетдай гьазурвилерилай, эхирни ада тухузвай тарсарилай гзаф аслу я. Гьикьван девирар, къурулушар, кlвалахзавай шартlар дегиш
хьайитlани, вири вахтара школадин уьмуьрда
хъсан терефдихъ нетижаяр къазанмишун малимдин устадвилелай, ада кьунвай рекьелай
хейлин аслу тирдини лагьана кlанда.
Алай аямдин интересри гъвечlи несилдин
кьисмет ихтибарнавай малимдивай, датlана
чирвилер, пак тlварцlиз вафалу хьун истемишзава. Алай вахтунда гьар са малимдини вичин
кlвалахдин эхиримжи нетижайрин гьакъиндай
талукь тирвал жаваб гун лазим я. Чи пакадин
несилдиз мягькем чирвилер, дуьз тербия гунин
мураддалди тарсара педагогикадин илимдин
агалкьунрикай кlвенкlвечи тежрибадикай, методикадин, техникадин такьатрикай, гьакl
аквадай пособийрикай тамамвилелди менфят
къачузвай, гьар са тарс яратмишдай тегьерда ту-

хузвай малимар райондин школайра садни кьвед авач. Абуру тарсара ва классдилай къеце пата тухузвай кlвалахарни педагогикадин илимдин хъсан къайдайрикай хийир къачуналди школьникриз чирвилерни тербия гунин рекьяй гьар йисуз
виниз тир нетижаяр къазанмишзава.
Багьнайрикай далда кьан тийиз буржидин жавабдарвал гьиссзавай школайрин
коллективри тухузвай тешкиллу серенжемри тайин тир нетижаярни гузва.
Эхиримжи йисара райондин школайра гзафбуруз гьуьрметлу тlварар, наградаяр гуни идан гьакъиндай лугьузва.
Чешне къачуниз лайихлу малимри чеб
акьалтзавай несилдиз руьгьдин цlийи
къамат арадиз гъизвай, вичел чи обществодин виридалайни багьа девлет- пакадин умуд, гележег тир несил ихтибарнавай кас тирди гьиссзава. Абуруз чпин
вилик акъвазнавай несилдиз чирвилерни
тербия гун хьтин жавабдар везифаяр
эцигнавайди чизва.
Къе школа хуьре гьар са терефдихъай
еке къуват я. Ада хайи хуьр гьар са жигьетдай вилик финиз таъсирзава. Чи хуьрера школайриз куьмек гузвай карханаяр, диде-бубаяр, спонсорар авачиз туш.
За къе абуруз рикlин сидкьидай
чухсагъул лугьузва.
Къе хуьре школадин коллективдин
роль, малимдин авторитет, адан гафунин
таъсирлувал екеди хьун лазим я. Районда, хуьре авай гьаларин дуьз къайгъуда
хьун, жемятдиз татугайвилер арадай
акъуддай, четинвилер алуддай рекьер
къалурун, теклифар гун сифте нубатда
малимдин кьилин буржи хьана кlанда.
Заз школайрин педколлективри, образованиедин управлениедин системадин
вири работникри цlийи кlелунин йисузни акьалтзавай несилдиз мягькем чирвилерни дуьз тербия гун патал чпелай аслу
вири серенжемар кьабулдайдахъ кlевелай
инанмишвал ийиз кlанзава.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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СЕЧКИЙРИН КЪАРШИДИЗ

АГИТДЕСАНТ - МАГЬАРАМДХУЬРЕ

8- СЕНТЯБРДИЗ «Чи
партия Дагъустан
я»
тlвар ганвай агитдесант
Магьарамдхуьруьз мугьман
хьана.
Ам кьиле «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин Администрациядин
кьил Фарид Агьмедов авай райондин делегацияди кьабулна.
Райондин культурадин
Кlвале кьиле фейи межлис МР-

дин Администрациядин кьил
Фарид Агьмедова ачухна ва залда ацукьнавайбурухъ галаз
атанвай агитдесантдин мугьманар танишарна.
Вичин рахунра Фарид
Загьидиновича 18- сентябрдиз
кьиле фидай сечкийра Магьарамдхуьруьн райондин агьалийри райондин экономика ва яшайиш хъсанарун патал чалишмиш
жедай лайихлу кандидатриз
чпин сесер гудайди, кьиле фи-

Элкъвей стол
13- СЕНТЯБРДИЗ муниципальный райондин Администрациядин заседанийрин
залда Дагъустандин халкьар
сад хьунин йикъаз талукьарнавай суварин элкъвей стол
кьиле фена.
Сувариз талукьарнавай
элкъвей стол «Жегьилрин ва
туризмдин крарай отдел»
МКУ-ди тешкилнавай.
И столдихъ иштирак авун
патал райондин общественный палатадин председатель
А. Нагъметуллаеваз, «физкультурадин ва спортдин ре-

кьяй» МКУ-дин председатель
М. Агъамирзоеваз, Райондин
центральный библиотекадин
директор Г. Гьуьсейновадиз
теклифнавай.

дай сечкийрин нетижайри райондиз мадни вилик фидай мумкинвилер гудайдахъ инанмишвал ийизвайди лагьана.
Идалай гъейри Фарид Агьмедова агитдесантдин векилриз
районда Россиядин Федерациядин Государстводин Думадиз,
Дагъустан Республикадин
Халкьдин Собраниедиз депутатар хкязавай сечкияр михьидаказ кьиле фидайдини къейд авуна.

Суварин элкъвей стол «жегьилрин ва туризмдин крарай
отдел» МКУ-дин директор Ф.
Бейбутова ачухна ва столдин
иштиракчийриз «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Фарид
Агьмедован тlваруних ъай
Дагъустандин халкьар сад
хьунин югъ- 15- сентябрь мубаракна.
Ахпа столдихъ А. Нагъметуллаев рахана. Ада и сувар
гьикl тешкил хьайиди ятlа,
адан
дувулар
гьинай
къвезватlа ва икl мад тарихдикай еке суьгьбет авуна.
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«СОВЕТРИН СОЮЗДИН ГЕНЕРАЛИССИМУС» ТIВАРЦIИН- 71 ЙИС
ГЕНЕРАЛИССИМУС маршалдилай виниз дережадин
тIвар яз XVI- асирда Францияда арадиз атайди я ва латин
чIалай таржума авурла «виридалайни чIехиди» лагьай
гаф я.
Урусрин чIехи полководец
А. Сувороваз Италиядин ва
Швейцариядин походрай
чIехи гъалибвилер гваз хтайла 1799- йисуз Генералиссимус лагьай тIвар гана. Пачагьдин Россияди Суворовалай
гуьгъуьнизни дявеяр гзаф
авунайтIани, мад и тIвар садазни гун хъувуначир.
Октябрдин революциядилай гуьгъуьниз куьгьне режимдин генералар, фельдмаршалар тергна. Абурун
чкадал комдивар, комкорар,
командармаяр атана. Анжах
1935- йисуз Советрин Союзда маршалвилин тIвар арадиз атана. Советрин сифтегьан маршалар В. Блюхер, С.
Буденный, К. Ворошилов,

А. Егоров, М. Тухачевский
тир.
1945- йисан 24- июндиз
хьайи Гъалибвилин парад
Советрин Союздин маршал
Г. Жукова кьабулна. Параддиз Советрин Союздин маршал К. Рокоссовскийди команда гана. Мовзолейдал
президиумда Советрин Союздин маршал И.В. Сталин акъвазна. Гьукуматди вождь
амайбурувай чара авун
кьетIна. Кьве йикъалай, 1945йисан 26- июндиз, СССР-дин
Верховный Советдин Президиумди дяведин виридалайни чIехи чин яз «Советрин
Союздин Генералиссимус»
арадиз гъун патал Указ кьабулна. И тIвар дяведин вахтунда государстводин вири
яракьлу къуватриз руковод-

ство гунин карда Ватандин вилик къазанмишай чIехи лайихлувилериз тамашна гун лазим тир.
Пакад юкъуз, 1945- йисан 27июндиз Советрин Союздин Генералиссимус лагьай тIвар Верховный Главнокомандующий
И. Сталиназ гана. СССР-да ихьтин чин мад садазни авачир.
Ватандин ЧIехи дяведилай
гуьгъуьниз акъатай «Сталинан
куьруь биографияда» кхьенай:
«Юлдаш Сталина советрин дяведин илим мадни вилик тухвана. Ада дяведин кьисмет гьалдай гьамиша кардик квай факторрин положение туькIуьрна ва
ана мягькем оборона кьунин,
гьакI гьужумдиз финин, дяведин
шартIара кьушунринни техникадин мягькем алакъа хьунин,
алай аямдин дяведа танкар ва
самолетар гзаф акъудунихъ

авай метлеблувилин, лап гьайбатлу яракь яз артиллериядин
роль хкажунин ва гзаф маса
месэлаяр къейдна. Дяведин
гзаф вахтара Сталинан бажарагълу планрихъ кар кьетIдай
нетижаярни хьана».
Вичин кIвалахдиз лайихлу
къимет гун гьар са касдиз хуш
жедай кар я. ИкI ятIани, акьуллу, кьадарсуз тарифар авун хуш
тушир инсан яз, Сталиназ ихьтин ихтилатар хуш жедачир. Ада
тIвар-ван авай дяведин тарихчи
полковник Е. Разинан чарчиз
жаваб яз гьакI кхьинни авунай:
«Сталинан гьуьрметдай ийизвай
тарифри япар биши ийизва. Заз
ихьтин кIвалахар кутугна аквазвач».
Армиядин генерал С. Штеменкоди вичин «Генеральный
штаб дяведин йисара» ктабда
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кхьизва: «Зунни А. Антонов
(Генштабдин начальник) доклад гваз Кремлдиз фена. Сталинан приемныйда Красный
Армиядин кьилин интендант
генерал-полковник П. Драчев
авай. Адал чаз тийижир парчадикай цанвай дяведин
гуьрчег форма алай. Мундир
Кутузован девирдин жуьредин хкаж хьанвай кьакьан хев
галаз цванвай. Ихьтин сегьнедин жуьредин костюм акурла
чун мягьтел хьана. Драчева
яваш сесиналди чаз лагьана:
«Генералиссимусдин цIийи
форма я».
Сталинан кабинетда Политбюродин членар авай.
Далу патан армиядин начальник генерал А. Хрулева Генералиссимусдин форма къалурун теклифна. Сталина разивилелди лагьана: «Гъваш,
инал алайбур вири тамашрай». Кабинетдиз Драчев
гьахьна И.Сталин адаз кьилелай кIвачелди тамашна ва
адан чин чIур хьана.
-Квез а форма нел алукIиз
кIанзава?- хабар кьуна ада
Хрулевавай.
-Им Генералиссимус патал гьазурнавай форма я,жаваб гана Хрулева.
-Вуж патал?- хабар кьун
хъувуна Сталина.
-Куьн патал, юлдаш Сталин.
Сталина Драчеваз кабинетдай экъечIун теклифна ва
амайбуруз вич нубатсуз виниз
хкажиз алахъунар герек туширди ва ам акьулсузвал тирди лагьана.
Гьа икI, Генералиссимусдин форма арадиз атанач. И.
Сталина амай вири маршалри хьиз, вичин уьмуьр амай
кьван маршалвилин форма
алукIна. Миллионралди инсанрин рикIера ам къуьнерал
маршалдин погонар, хурудал
Игитвилин са гъед алай кителда авай инсан яз ама.
Интернетдин сайтдай
таржума авуна гузва.
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КЬВЕ БОЕВИК ТЕРГНА

КЪАЙДАЯР хуьдай органрин
къуллугъчийри терроризмдиз
акси серенжем кьиле тухвай
вахтунда Дагъустанда кьве боевик тергна. Идан гьакъиндай, 5сентябрдиз терроризмдиз акси
Милли комитетдал (НАК) асаслу
хьана, «Интерфаксди» хабар
гана.
«Самур хуьруьн патав гвай
тама бандитар чуьнуьх хьанвай
чка тайинарна. Махсус метлебдин подразделениедин боецар
пайда хьайила, абуру автоматический яракьдай гуьлле гана»,лугьузва НАК-дин малуматда.
Гуьлле гунин нетижада кьве
боевик яна кьена. Гьа са вахтунда Милли гвардиядин аскерри-

САМАРКАНДДА
3- СЕНТЯБРДИЗ Самаркандда
Узбекистандин президент Ислам
Каримов кучудна. Идан гьакъиндай
«Интерфаксди» хабар гана.
Каримов адан диде-буба фаракъатнавай тарихдин Шахи- Зинда памятникдин патав гвай сурара мусурманрин адетралди фаракъатна. Уьлкведа пуд йикъан яс
малумарна.
Ислам Каримов кучуддалди
вилик Регистан майдандал алай
Тилля-Коре медресадин патав
муфтий Усмонхон Алимова ясдин
мярекат кьиле тухвана.
Узбекистандин регьбер фаракъат авунин мярекатда государстводин кьилин чкадин резиденцияда уьлкведин властрин къецепатан уьлквейрин делегацийрин,
СМИ-рин векилар кIватI хьанвай.

кайни пуд касдал хирер, абурукай сад телеф хьана.
НАК-дин делилралди, терг
авур кьве террористни бандгруппадин членар тир.Самур
хуьруьн патавай,женг кьиле
фейи чкадилай, автоматар ва
женгинин суьрсет жагъана.
4-сентябрдиз гъиле- гъилди гел жагъурунин серенжемар кьиле тухудай вахтунда
къуват гъилевайбур Самур
хуьруьн патав гвай тама боевикрин дестедал расалмиш
хьана. Террористри яракь
эцигуникай кьил къакъудна ва
гуьлле гана. Нетижада къуват
гъиле авай къурулушрин пуд
къуллугъчидал хирер хьана.

ФАРАКЪАТНА
Россиядин делегациядин кьиле
премьер- министр Дмитрий
Медведев авай. Саммитдилай
гуьгъуьниз Президент Владимир
Путинни башсагълугъвал гун патал Узбекистандиз фена.
И. Каримов I99I- йисалай,
дегиш тахьана, Узбекистандин
президентдин
къуллугъдал
хьана. Гьа чIавалди, I990-йисан мартдилай, ада гьакIни
Узбекистан ССР- дин
регьбервал ганай. Советрин девирда ам Узбекистандин коммунистрин партиядин ЦК-дин
Сад лагьай секретардин (I989I99I-йисар) ва республикадин
финансрин министрдин къуллугърал хьанай. Адахъ кьве
руш ава-Гуьльнара ва Лола.
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Къариб КЪАРИБОВ

МУРАД ТУШНИ
Хуьре ава дустар самбар,
Ватандикай кьадай хабар.
Кьиле аваз стха Джабар,
Дустар хьунухь мурад тушни.
Зуьрне, далдам, чlагъан, чуьнгуьр,
Ийиз зурба межлис туькlуьр.
Майовкайриз кlватl хьана хуьр,
Сувар хьунухь мурад тушни.
Алукьайла гуьзел гатфар,
Вергед къекьиф, хъчад афар.
Кlватl хъхьана вири дустар,
Вахтар хьунухь мурад тушни.
Къаймах, дуьдгъвер, ниси, къатух,
Няметривди ацlай буллух.
Суфрад кьиле лугьуз сагълугъ,
Бахтар хьунухь мурад тушни.
Мез деливар жумарт-заха,
Сейфудинни Шагьмурад стха.
Ашпазвал ийиз Абдул стха,
Устlар хьунухь мурад тушни.
Гуьлмурадни, Фариз, Тегьмез,
Сада- масад ийиз эвез.
Румка гъиле Фикрет хъуьрез,
Тостар хьунухь мурад тушни.
Тамада яз Агьмад стха,
Йиф акъудиз хьана Макьа.
Къацу чlурал стlрапl юкьва,
Ахвар хьунухь мурад тушни.
Пак булахдал хъувуна цlай,
Шиш-кабабар къажгъан ацlай.
Замзамдин яд кlватlиз нацlай,
Кутар хьунухь мурад тушни.
Чидай чпиз гъвечlи-чlехи,
Са хизан хьиз хьана вири,
Тlуьнар-хъунар гьуьрметдивди,
Кьадар хьунухь мурад тушни.
Уя хьана Макьар дере,
Мани лугьуз магьле-магьле.
Лув гуз гьазур хайи хуьре,
Картар хьунухь мурад тушни.
Хайи хуьруьз машин гьализ,
Рулдихъ гала стха Рамиз.
Гьар сувариз Макьаз хъфиз,
Къастар хьунухь мурад тушни.
Гарагърин хуьр.

17- сентябрь, 2016- йис.
ХЬАЙИ КАР

Гьикl экъуьгъдач?
ДУГЪРИДАННИ, чидай, тийижир лугьун тавуна, Алимердена нубат алай низ хьайитIани экъуьгъдай. Таяр-туьшери
гьикьван лугьуз хьанайтIани, адаз эсер жезвачир. Эхир адан
дуст, гьа вич хьтин зарафатчи Абумислима ихьтин са фенд
акъудна.
-Алимерден, къе яргъи югъди чун кьвед са кIвалахал ала.
Ша чна ихьтин икьрар кутIунин. Эгер къе вуна садазни
экъуьгъ тавуртIа, зи гьаятда хуьзвай дана ваз чида, гьам ваз.
Эгер вавай ви сив хуьз тахьайтIа, ви гьаятда хуьзвай гьер
заз.
-Рази я.
Рагъдандихъ дустар рехъди хуьруьз хквезвай. Ким алай
чкадал акакьайла Алимерденаз са аламат акуна. Рекьин къерехда акъвазнавай «Жигули» машиндиз вад ламраз кьван
пар янавай. Машинда зуртулар хьтин вад кас авай, сивел
кьван картуфрай ацIанвай шешелар авай багажник акьализ
жезвачир, машиндин къавални кьуд шешел алай. Машиндин руфун чилел ацукьнавай. И гьал акур Алимерденавай
сабур хуьз хьанач.
-Абумислим, акъваз са герен. Я дуст кас, вун гьинай я?хабар кьуна Алимердена шофердивай.
-Самур патай я.
-Ви тIвар вуж я?
-Дустум я. Вуч герекзава?
-Магьарамдхуьруьз кьван квехъ галаз чунни къвен ман.
-Им автобус туш.
-Автобус туш? Абумислим, ви дана ваз амукьрай, адан
кьилел зи гьерни ваз хьурай, и кепеюгълидиз экъуьгъ тавуна завай акъвазиз жедач.
М. ЖЕЛИЛ.

Чарасуз шартl
ГЬАР СЕФЕРДА алукьайла гад, адет хьана, бубад хуьруьз Лейла бала мугьман жезва. ГъвечIи-чIехи, магьле михьиз, гьар сеферда, Лейладал чи гьейран жезва. Гьар са кардив жезва таниш, мукьуфдалди сирерай кьил акъудзава. Къенфет, нини тийиз саймиш, гьавалат яз, дидедин вахт къакъудзава, суалри лап галудзава:
-Вучиз тутар жезава фад? Некьийрик цин галама дад?
Ичер вучиз тарцел ала? Газарарни чилик гала? Пахлаярни
цавуз физва – хуьшрекандин гъалар хьана? Буранарни фараш жезва – целериз цин ухшар хьана…
Вучиз? Вучиз? Суалрин сел ахмиш хьанва дидед кьилел.
Агъзур дерди вилик галай, кьилин тIалри гузвай азаб, бизар
жезвай дидедивай акъваз жезвач тагана яб. Гьикьван фикир
авуртIани, зарафатдик кутуртIани, Лейла бала тежедай хъел
жаваб къвезвач дидед рикIел.
Эхир метIел кьуна а руш башламишна сесинал хуш:
-Акъваз, бала, хьухь сабурлу. Чарасуз я хьун фагьумлу.
Гьуьл хьиз дерин к аинатдин, сир ачухун тIебиатдин
шартIуналди мумкин кар я – савадлу хьун чарасуз шартI я.
Ф. ГЬАЖИЕВ.
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ГУЬРУЬШМИШ ЖЕДАЧ
ЛАЦУ КIВАЛИ США-дин президент Барак Обама Филиппинрин регьбер Родриго Дутертедихъ
галаз гуьруьшмиш хьун акъвазарна, хабар гузва СNN-ди. Ихьтин
къарар Дутертеди Обамадин намусдик хкIадай гафар лагьайдалай гуьгъуьниз Филиппинрин властри наркотикар маса гузвайбуруз талукь яз тухузвай политика
критика авурвиляй кьабулна.

Виликамаз планламишнавайвал, кьве государстводин кьилер
Лаосда и гьафтеда Кьиблепатанни РагъакIидай патан Азиядин
уьлквейрин регьберрин саммитдиз Обама атайла гуьруьшмиш
жеда лагьана фикирнавай.
Дутертедихъ галаз гуьруьшмиш жедай чкадал Обамади
Кьиблепатан Кореядин президент
Пак Кын Хедихъ галаз суьгьбетна.
4-сентябрдиз Дутертеди Обамадиз кутуг тавур гафар лагьана
ва инсандин ихтиярар хуьнин
гьакъиндай вичиз меслятар къалур тавун истемишна . «Вуна чаз
гьуьрмет авун лазим я. Суалар ва
малуматар гваз чал гадар жемир. За вун саммитдал беябурда»,- малумарна ада. Идалай
гуьгъуьниз, гуьруьшмиш хьунихъ
метлеб авани авачни лугьуз, Обама шаклу хьана.
Дутертедихъ галаз суьгьбетдай вахтунда Обамадиз Филиппинра инсандин ихтиярар хуьнин
гьакъиндай месэла къарагъардай
ният авай. И гуьруьшмиш хьун
Дутерте президентвилин къуллугъдал хьайидалай инихъ сад
лагьайди хьун мумкин тир.
Августдин сифте кьилерай
Филиппинрин регьберди США-дин
посол Филип Голдбергазни кутуг
тавур гафар лагьана. Адакни уьл-
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кведин къенепатан крарик къаришмиш жезва лагьана, тахсир кутуна.
Дутерте алай йисан майдиз вичин къуллугъдив эгечIна. Сечкийрилай вилик адан хиве кьунрикай сад
наркотикрихъ галаз алакъалу тахсиркарвилерин аксина кьетIен женг
чIугвада лагьана гаф гун тир. Кьилди къачуртIа, ада лагьана хьи, къадагъа авунвай шейэр маса гузвай
ксар тергда ва абурун мейитар
Маниладин бухтадиз гадарда. Дутертеди вич хкягъайдалай гуьгъуьниз наркодилер терг авунай гражданриз медаль гуда лагьана хиве
кьуна, вичихъ кьиникьин жаза кардик
кутадай
ният
авайдан
гьакъиндайни малумарна.
Хабар гузва хьи, Дутерте къуллугъдал хьайи чIавалай инихъ уьлкведа саки 2 агъзур кас телеф хьана, абурукай 700 кас-полицейскийри
кьиле тухвай серенжемра.
2000- йисарин сифте кьилерай
Давао шегьердин мэрдин къуллугъдал хьайи 7I йис хьанвай Дутертедиз криминалдихъ галаз женг
чIугунин къайдайрай ЖаллатI (Каратель) лакIаб ганвай. А чIавуз агъзурдалай гзаф тахсиркарар къайдаяр хуьдай органри тергна. Ихтиярар
хуьдай Riqhcп Watch тешкилатди
адаз «ажалдин батальондин мэр»
лагьана тIвар ганвай.

РИКIЕЛ ХКАНА
ВАШИНГТОНДИ Минскдин икьрарар уьмуьрдиз кечирмиш тавунмаз Москвадиз акси яз кардик кутунвай къадагъаяр акъвазардач.
Идан гьакъиндай США-дин президент Барак Обамади «Къад уьлкведин» саммит куьтягь жезвай Китайдин Ханчжоу шегьерда хьайи
пресс-конференциядал малумарна,хабар гузва «ЦIийивилер» РИАди.
«Минскдин икьрарар ава, амма
абур тамамарзавач. За ачухдаказ
лагьана хьи, абур тамамар тавунмаз США-ди къадагъаяр алуддач»,къейдна. Обамади, Россиядин Президент Владимир Путинахъ галаз гуьруьшмиш хьуникай суьгьбетдайла.
5-сентябрдиз Россиядин регьбердин пресс- секретарь Дмитрий Пескова хабар гайивал, кьве уьлкведин
регьберрин гуьруьш планламишнавайдалай яргъалди давам хьана ва
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хъсандиз кьиле фена (Америкадин регьберди къимет гайивал,ам ачухди, михьиди ва карчиди
хьана).
Сифтедай рахунра Россиядин
МИД-дин кьил Сергей Лаврова ва
США-дин госсекретарь Джон Керриди иштиракна, ахпа президентри суьгьбет кьилди давамарна.Гуьруьш 4-сентябрдиз ачух хьайи
С-20-дин кьве йикъан саммитдин
сергьятра аваз кьиле фена.
20I4- йисан мартдилай са
жерге уьлквейри, гьа гьисабдай
яз Сад Хьанвай Штатрини, Крым
Россиядихъ галаз сад хъхьуникай
ва
У краи нади н
РагъэкъечIдай пата къизгъин
гьалар арадал атуникай багьна
кьуна. Москвадиз талукь яз къадагъаяр кардик кутуна. И серенжемар гьам кьилдин ксариз,
гьам юридический къурулушриз,
гьамни Россиядин экономикадин
тамам секторриз талукь хьана.
Жаваб яз Россияди суьрсетдин
барадай къадагъа кардик кутуна, кьилди къачуртIа, Евросоюздин членар тир уьлквейрин ва
США-дин аксина.
Москвадиз акси яз эцигнавай къадагъаяр алудун са бязи
государствойри 20I4 –йисан апрелдилай Украинадин къуват
гъилевайбуру ополченцыйриз
акси къуватдин серенжем кьиле тухузвай Донбассда гьалар
къайдадик кутунихъ элкъуьрнавай Минскдин икьрарар Кремл-

ди тамамарунихъ галаз алакъалу ийизва. Россияди, вичин
нубатдай яз, вич и чуьруькдин
иштиракчи туширди са шумуд
сеферда малумарнай ва гьавиляй Минскдин икьрарар уьмуьрдиз кечирмиш тавунай жавабдарвал вичин хиве авач
лугьузва.
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* Яргъалди яшамиш
УВ
хьун ва яшар хьайила
хъсандиз гьисс авун патал са стакандавай
УВАН
некIедиз (кун тийидай
ва гьакIни къайи тушир) хуьрекдин са
тIурунавай дуьдгъвер
ЕРЯГЬ
ва гьакьван вирт вегьене, хъсандиз хуькуьрда.
Ахпа аниз 50 г. коньяк алава хъувуна (гъетер гьикьван гзаф хьайитIа,гьакьван хъсан я), мад хъсандиз
хуькуьрна, ксудалди вилик куьлуь-куьлуь хупIар ийиз,
хъвада. Сагъаруниз 0,5 литр коньяк герек къведа.
Гьа икI I0 юкъуз хъвана, I2 юкъуз ял яна мад тикрар
хъийида.
*Англиядин духтурри уьгьуьдин дарманрихъ гузвай пул гарал гадарай мисал я лугьузва. Абуру чпин
пациентриз мекьивилелай жезвай азарин лишанар
малум хьайила, лимонни вирт кутуна чай хъун меслят къалурзава. Ахьтин чайди туьтуьхда ва бронхийра авай гъер бактериярни кваз акъудзава.
*Давление агъуз аватайла са стакандавай уькIуь
яд хъун меслят къалурзава. ГьакIни фу тIуьрдалай
кьулухъ 2 г. кьел ишлемишайтIа, давление агъуз
аватнавайдан гьал гьасятда хъсан жеда.
*ДуркIунра ва туькьуьлдин куркурда къванер авайла, чайдин са тIурунавай газаррин тумунал са стакан яд илична, I0 декьикьада зайиф цIал эцигна,
ругуна, 30-40 декьикьада тада. Ахпа ам куьзна, йикъа
3-4 сеферда ишлемишда.

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Админис трацияди,
Райондин Собраниеди образованиедин
Управлениедин начальник Абейдуллаев
Улубегаз, адан хизандиз ва мукьва-кьилийриз буба
МУЬГЬУЬДИН
кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз, дериндай
хажалат
чIугуналди башсагълугъвал гузва.

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.
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Райондин «Самурдин сес» газетдин ва
ООО «Самур» типографиядин работникри
образованиедин Управлениедин начальник Абейдуллаев Улубегаз, адан хизандиз
ва мукьва-кьилийриз
буба
МУЬГЬУЬДИН
кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз, дериндай
хажалат
чIугуналди башсагълугъвал гузва.

Нурудин НАСРУЛЛАЕВ

ВЕРДИШ ХЬАЙИВАЛ
Участковый гьавалат хьанва Ямандарал: - Вун мус дуьз жедайди я?!
- ГьикI дуьз, ваз фекьидиз эвериз
кIанзаван?
-Астафируллагь, яда ваъ, яда- а!
ДекIени, вун бакъа хьиз гьамиша амукьин! Дуьз твах, яда-а, дуь-уьз! Гьикьван
хьуй гьамиша птулка гъиле аваз хъваз,
вични инал зи вилик, къуншидал! Вуча,
види зи тIвар беябурун, зун маса гун
ян?!
-Ваъ, я къунши, я чан къунши, ваъ,
вун маса гун туш. Жув вердиш хьайивал
тухузва ман,- лугьузва Ямандара. -Аял
вахтунда бубади вав къачуз тапанчияр
вугудай. Ингье, вун тапанчийрив вердиш
хьана, вакай тапанчи гвай милица хьана, вуна тапанчи чIугуна кьунва. Заз
гъвечIи чIавуз дидеди нек хурудай ваъ,
путулкадай гайиди я. Кьве гъилив путулка чIугуна кьуна фитIиндалдай за.Гьавиляй жув вердиш хьайивал гьа путулка
гилани чIугуна кьунва за.

М а г ь а р а м д хуь руьн «Теремок» бахчадин коллективди
образованиедин Упра вле ниеди н н ачальник Абейдуллаев Улубегаз ва адан
хизандиз буба
МУЬГЬУЬДИН
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз, дери нда й
ха жал ат
чIугуналди башсагълугъвал гузва.

Магьара мдхуьруьн «Теремок» бахчадин коллективди
Шагьмарданова Хадижатаз ва Халидова Ферозадиз диде
ЗУЬГЬРЕ
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз, дери нда й ха жал ат
чI уг уна лд и ба шсагълугъвал гузва.
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