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ГЬАР ЙИСАН 10- ноябрдиз чи уьлкведа РФ-дин
милициядин, полициядин югъ къейдзавай. Амма
2011- йисалай РФ-дин Президентди 2011- йисан
13- октябрдиз кьабулай 1349- нумрадин къарар-
дин бинедаллаз и югъ «РФ-дин къенепатан кра-
рин органрин сотрудникдин югъ» лишандик кваз
къейдзава.

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин руковод-
стводи ва райондин СМИ-ди общественный ха-
тасузвал, къайда-низам хуьнин карда гьакъисагъ-
вилелди зегьмет чlугвазвай Россиядин МВД-дин
Магьарамдхуьре авай полициядин отделдин вири
работникриз чпин профессиональный сувар му-
баракзава, къуй квехъ идалай кьулухъни четин,
амма важиблу кеспида лайихлувилелди зегьмет
чlугвадай чандин мягькем сагъвал ва кlвалера
бахт, берекат хьурай!.

Т  е  б  р  и  к

         10 - ноябрь Россиядин
Федерациядин къенепатан крарин
 органрин къуллугъчийрин югъ я.

  МУБАРАКРАЙ!

АФЕРИН, РАСИМ
 ГЕРМАНИЯДИН  Штутгарт  шегьерда

какахьай  единоборствойрай  дуьньядин
чемпионат кьиле фена. Ана  дуьньядин
II9  уьлкведай  500-дахъ  агакьна  спорт-
сменри  чпин  устадвал  къалурна. Росси-
ядин  хкягъай  командадик  кваз и  акъа-
жунра  иштиракай   магьарамдхуьруьнви
Расим  Нажмудинова  (70  килограмм)  2-
чка кьуна ва ам  гимишдин  медалдиз
лайихлу  хьана.

Им  Расиман  сад лагьай  агалкьун
туш.  Ада  ММА-дай  дуьньядин  Кубок
къазанмишун  патал  акъажунра  буьруь-
нждин, Россиядин Кубок  патал  акъажун-
ра  къизилдин  медалар  къазанмишна.
Ам  универсальный  бягьсерай Сибирдин
чемпион, ММА-дай  Василевскийдин Ку-
бокдин  сагьиб я.

    Аферин! Гьа  икI  давамара, Расим!
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  ЭКОНОМИКА

  ДУРУМЛУ  КЪУЬЛ

  ИЛИМДИННИ  ахтарми-
шунрин  «Снегири»  майи-
шатда  тергай  къацар  I928-
йисалай  инихъ   тухуз  хьайи
кIвалахдин  нетижа  тир.  А
кIвалах  майишатдин  агро-
ном,  гележегдин  академик
Николай  Цицина
башламишна,  къе
а  кар  адан   те-
рефдарри  дава-
марзава .   «А
ч Iавуз   Цицина
вичин  вилик  му-
рад  эцигна:  гьа-
вадин   четин
ш а р т I а р а
экъеч Iдай ,   са
жерге  азарриз
дурум  гудай, кьи-
линди   гзаф  йи-
саринди   жедай
къуьл   арадал
гъун ,-  гъавурда
твазва  проект-
дин    гилан  руко-
водитель  Влади-
мир  Упелниека,  РАН-дин
Кьилин  ботанический  багъ-
дин  яргъал  гибридизация-
дин  завотделди. -И  кар
патал  ада къуьлуьн  жуьре-
ба-жуьре  сортар,  къелем
гудай   тегьерда ,   ч Iуру
хъчарик-пирейдик (силин
кьил   хьтин   кьил   алай
эчIелин  къач)  галаз  акадар-
завай. Нетижада  чи   алим-
рилай  гвейидалай  кьулухъ
цIийи  къуьлуь  мад  еримиш
хъувун ва са  рахунни  ала-
чиз  кьил  гъун   таъмина-
риз  алакьна. Гзаф  йисарин-
ди-им   тежедай  хьтин  на-
дир  лишан  я.  И  кар  икьван
чIавалди   дуьньяда  садра-
ни  хьайиди  туш. Амеркан-
вийри  са  I0   йисалай  гзаф

вахт  я  чпин  вилик  гзаф  йи-
сарин  къуьл  акъудунин  ме-
сэла  къарагъарна,  амма   гье-
лелиг   абурулай  алакьай
затIни  авач».

     Са  сеферда  никIиз  тум
вегьена-2 йисуз  мад  цун  хъу-

вун  герек  къвезвач,  анжах
гвена   к Iанзава .  Техил
кIватIайла    малариз  ем   па-
тал са сеферда  къацу  емни
кIватIиз  жеда. Гьа  икI  гьава-
дин   гьихьтин   шарт Iар
хьайитIани:  кьурагьвал  хьай-
илани, вири  марфари   басми-
шайлани. Мад са  кьетIенвал-
и  къуьлуьн  агъа  кIанин бегь-
ерлувал  гектардай  20  цент-
нер я. Эгер  алай  аямдин аг-
ротехнология  ва   миянардай
шейэр  ишлемишайтIа,  50
центнердал  кьван   къачуз
жеда. Россияда  алай  вахтун-
да  юкьван  гьисабдалди  къа-
чузвай бегьерлувал гектардай
25  центнер я.

  «И  ахтармишунин  важиб-
лувал са  ихьтин  фактуни

хъсандиз  къалурзава,- суьгь-
бетзава Тимирязеван
тIварунихъ  галай  МСХА-дин
доцент  Игорь Абакумова,-
дяведин  вахтунда и къуьл
цанвай  никIер  Сталинград-
дин  патав  гвай. Душман  ше-
гьердал  гьужумдиз  атайла,
Сталина    стратегиядин  ва-
жиблу  и къуьл  кIватIун  душ-
мандикай  хуьн  патал  кьу-
шунар  ракъурунин  приказ  га-
най. Дяведилай  кьулухъ  и
кIвалах илимрин  Академия-

дин  ботанический
Кьилин  багъдин
ихтиярдиз  вугана.
I950-йисара  про-
ект  академикар,
физикар-ядерщи-
кар тир,  атомдин
бомба акъудай
Игорь  Курчатова
ва  Анатолий Алек-
сандрова  куриро-
ватзавай.  Абуру
ядердин  хъиткьи-
нунилай  кьулухъ
вуч  экъечIун  мум-
кин  ятIа  интерес
ийизвай. И  къуьли
и «тIурфандизни»
таб  гун  мумкин
тир».

  Амма  атомдин
къарникъуздилай «Снегири»
майишатда  цIийи   директор-
«нетижалу  менеджер»  тайи-
нарун  пис  кар  хьана. Ада
къарар  кьабулна:  гьажибугъ-
даяр  цада. «КьетIен  къуь-
луьн  тумунин  материал  бо-
танический  Кьилин  багъдин
къуллугъчийрал  меслят  та-
вуна  гвена,- гьайиф
чIугвазва В. Упелниека.-Бах-
тунай,участокрин са  пай
кягъ  тавуна  амукьна. Тер-
гайбур  майишатри  тумар
гуьзлемишзавай  участокар
хьана. Гила  мадни  яргъал
гуьзлемишна  кIанда. Ахьтин
тумар  Сибирдани,  Крымда-
ни  герекзава».

                                                                  («АиФ»).

  РОССИЯДА   техил  чIуру  хъчарал    битмишариз  чир
хьана.  И  сирлу   ахтармишуникай  сентябрдиз  къал акъа-
тайла  малум хьана:  гзаф  йисарин    надир  и къуьл  «илим-
дин  цIийи  управленцийри»    малариз  ем  яз  гана.

ник садра цана пуд йисуз техил гуьг.
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Алакъаяр мягькемарзава

27-ОКТЯБРДИЗ Магьарамд-
хуьруьн М.Гьажиеван тIварунихъ
галай 1- нумрадин юкьван шко-
лада «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья», «Что такое на-
стоящая дружба», «Мы разные,
но мы вместе» лишанрик кваз
райондин школайра кьиле фейи

элкъвей столрин  иштиракчияр
гуьруьшмиш хьана, И гуьруьшда
Къуйсунрин, Ярагъкъазмайрин ва
Магьарамдхуьруьн юкьван шко-
лайрин аялри иштиракна.

Гуьруьш М. Гьажиеван  неве,
гьа и школадин урус чIаланни ли-
тературадин малим Жамиля Бука-

ровади ачухна ва кьиле тухвана.
Кьилин тема «толлерантность» лу-
гьудай гафунин мана ачухаруниз, чи
уьмуьрда и гафуни  кьазвай чкадиз
ва ам гьикI ишлемишдатIа чируниз
талукьарнавайди тир. Элкъвей
столдихъ ацукьнавай аялри и жигь-
етдай чпин фикирар лагьана, шии-
рар кIелна, алай вахтунда чи ва къе-
цепатан уьлквейра авай гьалариз
къимет гана, гьар жуьре виктори-
найра иштиракна.

 Гуьруьшдиз атанвай яш тамам
тахьанвайбурун крарай райондин
полициядин отделдин инспектор
З.Гьажималиковади, обществен-
ный хатасузвал хуьнин рекьяй МР-
дин кьилин заместитель З.Азимова,
тарихдин малимар тир З.Маллаева-
дини Ф.Тагьировади, гьа и школа-
дин тешкилатчи З. Гьажимурадова-
ди, УО-дин пешекар А. Гьажиевади
алай вахтунда арадал атанвай ха-
талу тIегъуьнар тир терроризмди-
кай ва экстремизмадикай жув ва
патарив гвайбур хуьн патал вуч авун
лазим ятIа гегьенш суьгьбетар аву-
на ва са жерге къиметлу меслятар
гана.

                      А.АЙДЕМИРОВА.

  Менфятлувал  къейдна «ЧАХЧАРИН  къазмайрин  М.
Мирземетован  тIварунихъ  галай
СОШ»  МКОУ-дин   базадал   рай-
ондин   школайрин  директоррин
кIелунин   рекьяй  заместителрин
семинар  кьиле  фена. Семинар
тебрикдин  гаф   рахуналди  РМК-
дин   методист  А.  Гьажиевади
ва  «Чахчарин  къазмайрин  М.
Мирземетован   тIварунихъ  га-
лай  СОШ»  МКОУ-дин   дирек-
тор  С.  Эмирбековади   ачухна.

Семинардин  сергьятра  аваз
школадин  малимри  чешнедин
тарсар  кьиле   тухвана.  Месела,
А. Вагьидова  9-классда  физи-
кадин  ва  Г.  Абдулфатаховади
5- классда  дидед  чIалан   лите-
ратурадин  тарсар  тухвана.Г.Аб-
дулфатаховади «Кьуьчхуьр
Саид.  Чубарук»   темадай   тух-
вай  тарсуни  семинардин   иш-
тиракчийриз кьетIен   таъсир
авуна.

Семинардал  «Предметрай
тарсар  тухудайла   информаци-
ядин  технологияр   ишлемишун»
(докладчик  Ярагъкъазмайрин
СОШ-дин   тарихдин   малим З.

Маллаева)  ва  «Школадин   доку-
ментациядихъ   галаз  (журналар,
дневникар,  тетрадар)  кIвалах
тешкилунин  методика» (доклад-
чик Самурдин   СОШ-дин   дирек-
тордин  заместитель Ф.  Исмаи-
лов)  месэлаяр  гьална.

Ярагъкъазмайрин СОШ-дин
учительница  З.  Маллаевадин
докладди  семинардин  иштирак-
чийриз чIехи   таъсир  авуна  ва
ам   къизгъин   рахунрин   месэла-
диз  элкъвена.

КIелунин  рекьяй   гзаф школай-
рин  директоррин заместителри
элкъвей  столдин  кIвалахда    ак-
тиввилелди   иштиракна,
кIвалахдин  хъсан   тежрибадихъ
галаз  таниш   жедай  мумкинвал
гузвай  чкайрал   тухузвай  семи-
наррин  менфятлувал къейдна.

 Семинар  Чахчарин къазмайрин
СОШ-да  кIелзавайбуру   шад  меж-
лис   кутуналди   акьалтIарна.

                           А. ГЬАЖИЕВА,
                    РМК-дин  методист.
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СИФТЕ МУЬГЬУЬББАТДИЗ ВАФАЛУВАЛ
  ГЬИКАЯАгъадаш  НАГЪМЕТУЛЛАЕВ

-Вун, свас  гъидай  улакьдин  су-
ракьдани  къедамаз  хьухь!
КIевелай  тагькимарзава итимдиз
Ханпериди. -Аку  гьа  дуст-душман
авайди  рикIелай  ракъурмир, чун
садазни  усалдиз  такурай. Кирида
анжах  лацу  «мирсидис»  къачу.
Свас  вилик  вахтара  хьиз  лацу
балкIандал  акьадарна  гъайи
мисал  жеда.

 Къарини къужа  мехъерин
къайгъуйрин  яцIа  авайла       ше-
гьердай  институт  акьалтIарнавай
Шагьпеленг  хтанва. Хваш-беш,
жузун-качузун  авурдалай  гуьгъуь-
низ  дидеди  хциз   лугьуда:

-Ажеб  хъсан  кар  хьана, чан
хва,  вун вахтунда  хтана. Зани
дахди  инал  ви мехъерин  кими-
эксик  веревирдзавай. Лугьун  за
ваз,  чун  саки  гьазур  я, кIамайди
куьлуь-  шуьлуь са кар - свас
жагъурун. Гьадан суракьдани зун,
ви  диде,  авазва,-  лагьана  Ханпе-
риди  дамахдивди  эрчIи  гъил  ви-
чин хуруз  яна. -Зи  хциз  ваъ  лугь-
удай  руш  мукьвал    мулкара  хьун
лазим  туш. Хуьруьнбурукай  зун
гьеле  рахазвач. Къуй  вил  алаз
акъвазрай  мус  Ханпериди  хцин
патахъай  уьлчияр  ракъурдатIа
лугьуз. Ахьтин  свас   ваз  дидеди
жагъурнава  хьи,  нуьгведин  ич
хьтинди,    шабалутдиз  ухшарди.
Вири   гуьрчегвилер, лайихлувилер
авай   бике. Гъиле  духтурвилин
кеспини  авайди, кIамайди  вичиз
кутугай, вич  кутугай, вич  кIани,
вичиз  кIани  чам я.  Гьамни  вун
жеда. Ун, сад  кьванни  хьурай  чи
сагъламвилин  къайгъуда,  чим
акъудиз  кьуьзуь  жезвай  кIарабриз,
кеспидикай  азад  вахтунда  начагъ-
бур  кIвалени кьабулиз  жеда, имни
чаз  алава  къазанжи, - лугьузва
Ханпериди,   гуя   рахун свасакай
ваъ, базардай   маса  къачузвай
каликай  физва. -Ви  гележегдин
свасан   буба,-  акъваз  тавуна
рахазва  Ханпери,- ваз  чидачтIа,
за ваз  лугьун, пара  варлу  ксари-

кай  я. Мехъеррилай  гуьгъуьниз  ада
ваз   багьа   машин  багъишда, куь
ацукьун-къарагъун,  пек-партални
вичин  хивез  къачуда. Эхь, чизва, ван
хьана,- давамарзава   Ханпериди,  гуя
суьгьбет  зулуз  къецел  къвазвай
марфадикай  физва. -Ван  хьана, ваз
шегьерда  вуж  ятIани  са  руш  ава
лугьуз. Авай  жеди, гила  амукьдач,
жегьил  вахтар  акьалтIна,  жуван  ге-
лежегдикай  фикир  ая. Заз  чидач
вуна   дуствал   хуьзвай  руш  вуж
ятIа,  нинди,   гьинай  ятIа. Вуж
ятIани,  гьинай  ятIани  вахтунда  къе-
рех  хьухь, ван  хьанани,  къерех
хьухь, чав  кIерецдал  кьуьл   ийиз
тадалди,-  куьтягьна  вичин      неси-
гьатар  Ханпериди.

  Дидедин   рахунри Шагьпелен-
ган   бейнида  цIайлапан  хьиз  акьу-
на,  беден  михьиз  къарсурна,  кьи-
лиз  кIута   вегьей  хьиз  хьана. «Яъ,
им   зун   галачиз  зун  эвленмишай
мисал   жезва. На  лугьуда,  свас  заз
гъизвач, ам  зал  илитIзава. Вуж  я
заз  акси   дестедин  кьиле  авайди?
Диде!     Мегер адаз  зун  дакIан  я
жал? Бажагьат. Бес  вуч  хьанва?
ТахьайтIа  адан   нефсинин  къаних-
виляй,  рикIин  дарвиляй,  руьгьдин
кесибвиляй  яни?

Мегер  захъ  жуван  фагьум-фи-
кир, ихтияр  авачни?  Зи  квез  я  свас-
виле   тийижир   духтур  руш. Зун  я
набут туш, я  начагъ. Вучиз  зун   яран
бубадин фасагьатдал  жеда? Мегер
захъ  къазанмишдай  гъилер  галач-
ни?- къвезва   суалар  сад-садан  гуь-
гъуьнал  алаз. Ваъ, сифте  яз  за  ди-
дедиз  зи  наразивал  къалурда, къуй
бейкеф  тахьурай  закай. Адалат  гъа-
либ хьун  герек я».

  Ханперидиз  гададин   ниятди-
кай  аян  тахьана  амукьнач.

-Аку,  бала,- чин  чIурна  хьиз
атIана   гададин    вилик пад  Ханпе-
риди. -Ви  чIехи  стха  Насима  чи
тухум  михьиз  беябурайди  рикIелай
ракъурмир. Ваз  чизва, завай  гьахъ-
сузвал,  адалатсузвал  эхиз  тежедай-
ди. Зун   михьи ниятрин,  къени  кра-
рин  инсан  я, капI-тIеат  ийизвай,
Аллагьдиз  ибадатзавайбурукай  сад

я. Са   шумуд  йисан  вилик  ви  чIехи
стха  Насима  чун,  чIехибур,  багъри-
яр  алай чкадал  зеррени  регъуьвал,
гьаявал  авачиз,  кьве  кIвач  са
чапатIда туна  «Ун, заз  афландан
руш  бегенмиш  я,  гьам  заз кIан  я» ,-
лугьуз  чи  вилик  кьефесда  авай
маймундин  хьтин  амалар  авунай.
Зун  регъуьвиляй  чилерай  чилериз
фена. За  фикирнай,  гьинай  я  зи
хциз  ихьтин  тербиясузвал, ахлакь-
сузвал. Гена  шукур Аллагьдиз, гужа-
гуж  зун  адакай  азад  хьана.      Гуь-
гъуьнлай  хкай  «марфуша»  гьада-
лайни бешбетер  затI  хьана. Мад
вучта, за  эхзава.  Ваъ, ваъ  уьмуьр-
лух    папан  гъуьнтIуьник  квай   На-
симан   уьмуьр  заз  бегенмиш  туш.
Эгер  вун  зи  хва  ятIа, вуна  за    ла-
гьайвал  ийида. Чир  хьухь,  хва, зун-
ни  виликан  хьтин, са  куьникайни
хабар  авачир  бейниван  туш, савад-
лу,  медени  хьанва. КIуь-цурудай,
пис-  хъсандай, гьахъ-батIулдай  кьил
акъудиз  жезва. Захъ   жуван  ягь,
намус, гъейрат  ава,  абур  хуьдай
жуьрэтни  авачиз  туш,-  куьтягьна
Ханпериди.

   Са   декьикьада  дидени  хва
кисна  акъвазна. Бирдан  Шагьпелен-
ган  вилерикай  яргъи  кифер  галай
шумал  буйдин, къумрал  якIарин  ру-
шан  къамат  карагзава. Диляра,
кIусни  дамах  гвачир,  акурда  садра
ахкунайтIа лугьудай  хьтин  руш, та-
ватрин  тават,  гададик  гьижрандин
лувар  кутур сифте  муьгьуьббат. Ин-
ститутда  кIелай  студентвилин  йи-
сар, Дилярадихъ  галаз  санал  иш-
тиракай   жегьилрин  вечерар, гуьруь-
шар, килигай    тамашаяр   рикIел
хквезва. «АтIангье  паркуна  чун  ацу-
кьиз  хьайи  скамейка.  Патавни  гьа-
миша  лацу  лифер  кIватI  жедай. Чна
абуруз  недайди  гудай.  Чаз  акI  тир
хьи, гуя  абур  гьар сеферда  чаз
куьмекдиз  къвезва. Гьикьван  гуьзел,
легьзеяр  тир,- дериндай  хажалат
чIугуналди фикирзава  шегьердиз
хтана чпин скамейкадал  кьилди
ацукьнавай  Шагьпеленга. -Гила  вуч
ква  вилик?  МичIивал, ичIивал,  бая-
банвал»,-  садлагьана  чIарар  цаз-
цаз  жезва  Шагьпеленган. Бедендик
къайи  фул  акатзава. Институтда

(Эхир. Эвел 46- нумрада).
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СИФТЕ МУЬГЬУЬББАТДИЗ ВАФАЛУВАЛ
Гьайиф  хьи,  и  гьахълу  гафар
Шагьпеленгавай  дидедиз  чинал
лугьуз  хьаначир.

-  Эхь, вун  гьахъ  я, амма… Адет
я  ман, чун  жегьилар, адетрив  та-
рихдив  хьиз,  гьуьрметлувилелди,
къадирлувилелди  гатIунна  кIанда.
ЧIехибуру  чаз  дуьз  рехъ  къалур-
да, чи  фикирдиз  артухан къуват
гуда ,  абурукай   чаз   уьмуьрда
акьулдин  даяхар  жеда.

-Зи  багърийри  заз  рухсат  ган-
ва. «Уьлчияр  кIвализ  пара  атана,
кьисмет   вун  садаз   жеда.  Ваз
хъсан  сефер  хьурай»,- лагьана
заз дидеди.

-Бес  зи  дидеди?,- дарихвилел-
ди  суалзава  Шагьпеленга вичи-ви-
чиз. -Вучиз  дидеди  заз  ихьтин
къаст  ийизва, зи  куькIвенвай   муь-
гьуьббатдин  экв  туьхуьрзава? Ни
лугьурай: «акъваз,  вун  гьахъ  туш,
диде, фикир  хъия, тади  ийимир».
Нивай дидедин  гафунал  гаф  эци-
гиз  жеда, зун  къуватсуз я»,-  суал-
ри  агажарзава  Шагьпеленг.

  -Ви багърийри вуч   лугьузва
чи гележегдин  кьисметдикай,- бир-
дан вилер дуьм-дуьз  гададин  ви-
лера  акIурна  хьиз  суална  Диля-
ради.

-Заз  вун,  шаксуз,  кIан я. Зи
кIанивилин  гьиссер  ваз  гафарал-
ди  лугьун  четин  я, анжах… анжах
вун  зи  гъавурда  гьата , зи  азиз
Диляра,  чи  кьведан фикирдал  зи
диде  рази  туш, ада  заз  къунши
хуьряй  духтур  руш  гъиликнава.
Мехъеррин  гьазурвилерни  саки
агудна  куьтягьнава,-  ачухдиз,  ми-
хьи  рикIелди  гъавурда, твазва
Шагьпеленга.

Гадади  рушавай  тади  куьмек
гуьзлемишзавай,ам  вичин  къар-
шидиз  къведайдахъ, гъавурда  акь-
адайдахъ  кIевелай  инанмиш  тир.
Са шумуд  декьикьада  кьведни  кис
хьана. Лал   секинвал  Диляради
чIурна:

-Ак I   ят Iа   а   чи   кьведан
алакъаяр  къенин йикъалай  гьами-
шалугъ  кьатI  хьана. Вун  ваз, зун
заз. Чун  гила  сад  садаз  чара  ксар
я. Чухсагъул заз    багъишай  гуь-
зел  легьзейрай. Вун  рикIивай  заз

бегенмиш  тир, заз  вахъ  галаз
сир  сад  ийидай  ният  авай.
Гила-ваъ!-лагьана  Диляра  шехь-
на, ахпа   шехьиз-шехьиз дава-
марна: -Ви дидеди  чи  гьиссериз
инсафсузвилелди  кIур  гана,  чи
муьгьуьббат   тахьай  мисална,
зи  рикIе  уьмуьрлух  сагъ  тех-
жер  хер  авуна. -Са  геренда
вилин накъвар  михьна хьиз  Ди-
ляради  Шагьпеленгахъ  элкъве-
на  лагьана:  Муьгьуьббат-  гьа-
мишалугъ  женг я. Женгина  гъа-
либ  хьун  патал жуьрэтлувал,
къуватлувал ,   къастунал
кIевивал  къалурна  кIанда. Вахъ
инсанвилин  ихьтин  ерияр  хьа-
нач , вун  регьятдиз   дидедин
буьркьуь  муьгьуьббатдин  гьал-
къада  гьатна. За  вал  пехилвал-
завач, эвленмиш  хьухь  гила  жу-
ван  духтур  рушал,  зунни  ви
свасаз  енгевиле  къведа,-    ай-
гьамдин  жуьреда  гана  жаваб
Диляради. Ахпа, са  декьикьади-
лай, вагьши  гьайвандин къар-
махрай  акъатай  ничхир  хьиз,
Диляра  къудгъунна  къарагъна
катна  Шагьпеленган  къужахдай.

Са   легьзеда  гададиз  дуьнья
дар  хьана, вилерал    мичIивал  акь-
алтна, адаз  вич  менгенагра  турди
хьиз  ава. «Белки  им  ахвар  ятIа
заз  акурди,-  фикирзава  Шагьпе-
ленга. -Ваъ, гьайиф  хьи,      гьакъ-
икъат я.  Туькьуьл,  рикIелай  тефи-
дай  гьакъикъат. АтIун  тийидай
тIал.  Гила  за  вуч   ийин? Тахсир-
карвал авунай  кьуна  хканвай  къан-
лу  хьиз  гъилер  куьрсарна  акъ-
вазнава Шагьпеленг  рекьин  юкь-
вал. Гъилевай  чубарук ахъайна
чIимчIирдихъ  галтугда  зун, яни?
Диляра  зи уьмуьрдин     къакъуд
тежедай  пай   хьанвай. Зи  рикIин
чимивал, зи   тавазивилер  за   гьа-
даз  бахшнай,амма  дидедин
кIанивили  чун сад-садавай  къакъ-
удна. Нисинилай  атай     ракъини
чими  ийидач лугьуда. Къуй  зи  ди-
дедин  рикI  секин  хьурай. Зун  мад
эвленмиш  хъижедач, жуван  сиф-
те  муьгьуьббатдиз гьамишалугъ
вафалу  яз  амукьда,-  лагьана
Шагьпеленг скамейкадилай   къа-
рагъна.

кIелиз  хьайи  сифте  йикъарилай
кьве  жегьилдин  арада  хьайи  ду-
ствилин алакъа эхирдай  муьгьуьб-
батдин  гьиссериз  элкъведайдал  са
шакни  алачир.

«Чи  бахтунин, чи  кьисметдин
иесияр  чун  я,-  мукьвал-мукьвал
тикрардай  Диларадиз  Шагьпелен-
га. -Бес  гила? Гила вуж я  чи  араба-
дин  чархара  лашар  твазвайди, чи
рикIеринни  руьгьерин  садвилел  би-
таввилел  хъен  вегьезвайди? Лугьуз
асант я, диде… Зун  экуь  дуьньядиз
акъудайди,зи  кьеб  эчIягъайди, заз
сифте  темен  гайиди. Дидедиз  чи
гьиссерикай  хабар  туш  жеди?  Ваъ,
захъ  дидедин  хура  акъваздай,  адан
гафунал  гаф  эцигдай  жуьрэт  авач.
Диде  заз  виликдай  хьиз  масан я.
За   Дилярадиз  вири    галай-галай-
вал  ахъайда, ам  зи   гъавурда
акьада;  Ваъ,  акьадач. Им   жува  жув
дагьардиз  вегьей     гьисаб  жеда.
Бес  за  вуч  ийин? Уьмуьрда  сифте
яз  Шагьпеленган  вилик  руьгьдинни
ахлакьдин  жигьетдай  чIехи   имти-
гьан  акъвазнава. Бирдан  бейхабар-
диз  куьмекдиз  Диляра  акъатна.

Руша  са  вуч  ятIани   гьисс
авунвайди хьиз суална:

-Шурик  таб  тавуна   лагь,  ваз
зун  рикIивай  кIан  яни,  тахьайтIа
вибур  кьуру  гафар яни?

Гада  са   легьзеда  тешвиш
хьана,  анжах вичин  винел  патан
секинвал  хвена.

«Яраб чи  хизанда  дидеди
къурмишнавай    шудургъадикай
Дилярадиз  хабар  хьана  жал»,-
кичI  акатна Шагьпеленгак.

-Вахъ чи кьведан  къени  ният-
дал  хъен  вегьедай  себебар ава-
ни, зи  азизди,-  лагьана  Шагьпе-
ленга    руш  къужахламишна.

-Бинеяр  захъ, гьелбетда, авач,
анжах, сифте  муьгьуьббат  фа-
шалди  жеда  лугьуда. Адалайни
башкъа,- давамарна   руша,- чахъ
чIехибур, диде-буба, вах-стха  ава,
гьабурун  фагьум-фикирни чир
хьанайтIа  хъсан  тир.

«Ибур  аквадай  гьаларай. Зи
салаз  вегьезвай  къванер я,-  фи-
кирна  Шагьпеленга. Эвленмиш
хьун чи кьведан  умуми  кар я».

 сес
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 ЦIИЙИ  КТАБАР

  УЬМУЬРДИЗ МУКЬВА ЯЗ

  РАЖАДУЛЛАГЬ  Салманов
гьамиша   зегьметдин  яцIа
хьайи,  тапшурмишай  кардиз
«ваъ»  лугьуз  чир  тахьай,  теж-
рибалу   механизатор  тир. Гьа
са  вахтунда  ам  илгьамдин  пай
ганвай    инсанни  хьана. Пенси-
ядиз  экъечIайдалай  кьулухъ
адан  уьмуьрда  яратмишунрин
кIвалахди  кьилин  чка  кьунвай-
ди  гьисс  авун  четин  туш.Нети-
жа  яз  къе  ам «Дустарин  хиял»,
«Чими  гатфар», «Вацран  эк-
вер», «Багъдин  цуьквер», «Ди-
дедин  рикI» ктабрин автор я.
Абур  шииратдал  рикI  алайбуру
хушдиз  кьабулна, рикI  алаз

кIелзава,  автордихъ  галаз  гуь-
руьшмиш  хьуналди
кIелзавайбурун  конференцияр
тухузва.

   Р.  Салманован  яратмишун-
рин  кьетIенвал,  абур   регьятдиз
кIелиз  хьуникай,  асантдиз   гъа-
вурда  акьуникай,  чи   уьмуьрдиз,
яшайишдиз     лап  мукьвавили-
кай  ибарат я. Шаирди  кхьизвай
шиирар  девирдихъ  галаз  кам-
камуна  аваз  физвайбур я.

   Ражадуллагь Салманован
рикI  Ватандал,  бубайрин  хуьр
тир  Агъа  Хъартасрал  (Советск
хуьруькай  адаз  кьвед лагьай
Ватан  хьанва) гзаф  ала.  Гьави-
ляй  авторди вичин  цIийи  ктаб-
диз  «Билбилрин  макан-Хъарта-
сар»  кьил  гун  дуьшуьшдин  кар
туш. Автор  вич   хуьруьн  агьали
яз,  ада  кхьизвай  шиирарни  асул-
гьисабдай  хуьруькай,  хуьруьн
уьмуьрдикай  я. ГъвечIизмаз  бу-
бадикай   магьрум  хьайи  Ража-
дуллагьа  колхозда  зегьмет
чIугваз   башламишна,  гьа  зегь-
метда   лигим   хьана, адан   агъ-
урвал    дериндай  гьисс  авуна.
Гьавиляй  адан  яратмишунарни
уьмуьрдиз  мукьва, кIелзавайди
инанмишардайбур я.

  ГьакI  давамара,  гьуьрметлу
Ражадуллагь!

                  Фикрет ГЬАЖИЕВ.

  Нурудин  НАСРУЛЛАЕВ

    В И Н Я Й
ЧУЬКЬНАВАЧ

 Гьикая
ВАТАНДИН ЧIехи дяведа Гъа-

либвилин  йикъан  вилик мухбир
культурадин КIвалин гьаятдиз  ата-
на. ЦIийиз  ширер  яна дараматди
нур  гузва. ЦIийи  плакатар акваз-
ва. Таза  пешер ахъайнавай  тарар
къацу я. Чил гелкъвезвай  къацу
векьи кьунва, иер-иер цуьквер  ава.
Аквазва  ина  иеси  авайди.

Дяведин   иштиракчияр  рикIел
хуьн  патал  эцигнавай  памятник-
дин патав гвай  тарцик, столдихъ
ацукьна, чIехиди са  касдихъ  галаз
шахматрал  къугъвазва, папка
хъуьчIуьк  галай  сад абурун  кьи-
лихъай  акъвазнава.

Мухбир  памятникдиз  мукьва
хьана. Ам  нуькIвери  тамамвилел-
ди  кьацIурнавай.

-ЧIехиди,  вири  хъсан я. Куль-
турадин  идара  михьивилин, иер-
вилин, чешне я,- лугьузва  папка
гъиле  авайда. -Амма  памятник
иер  аквазвач  ман  икIа. Ам
михьнайтIа, куьн, культурадин  ра-
ботникар, дугъриданни,  культурна
тирди   аквадай.

ЧIехида, вилер  шахматрал
алаз, вичин  мецел  атайвал
лугьузва:

-Ам  михьа  лагьана  чаз  гьеле
виняй  чуькьнавач. Эмир  авач
гьахьтин!  Чаз  тIуб  эцигиз  ая  ла-
гьай  кIвалахар  чна  авунва.

  ЗДОРОВЬЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ   ЦЕННОСТЬ  ДИАСКИНТЕСТА
ПО  ПРИКАЗУ МЗ  РФ от

29.12.2014  года №951  «Об  ут-
верждении  методических  реко-
мендаций по   совершенствова-
нию  диагностики  и  лечения  ту-
беркулеза» с нынешнего  года
всем  детям  с 8 по 17  лет ставит-
ся  диаскинтест. Также  его  ис-
пользуют  как  вспомогательный
метод  диагностики  туберкулеза
у  взрослого  населения  и  детей
младше  8  лет  после  постановки
R-  манту.

Для  начала   разберемся  что
же   представляет  собой  диас-
кинтест, в чем   его  преимущества,
почему  им  заменили R-  манту.

Диаскинтест –это внутрикож-
ный  диагностический  тест,  со-

держащий  2  антигена,  характерных
для  вырулентных  штаммов  микобак-
терий туберкулеза.  Именно  поэтому
они  реагируют  только  на  живые
размножающиеся  микробактерии  ту-
беркулеза, отмечает  от  R-манту,  ко-
торая  дает  реакцию,  связанную  с
вакциной  БЦЖ.  Благодаря  этому
сводятся  к  минимуму  логинополо-
жительные  реакции.

Исходя из  вышесказанного  целью
постановки  Д-  теста  является:

1. Ранняя  диагностика  туберку-
леза,  оценка  активности   туб.  про-
цесса  и  выявление  лиц  с  высоким
риском  развития  активного  туберку-
леза.

2.Оценка  эффективности  проти-
вотуберкулезного  лечения.

3.Дифференциальная  диагно-
стика  поствакцинальной  и  инфек-
ционной  аллергии.Нередко   ро-
дители   отказываются  от  поста-
новки  Д-  теста  из  религиозных
или  других  соображений,  тем
самым  допускают  большую  ошиб-
ку.Заболеть  туберкулезом  можно
независмо  от  вероисповедания.-
Заразиться  туберкулезом   от   по-
становки Д-  теста  невозможно,т.к.
он  не  содержит  живые  микобак-
терии, а  это  лишь  белок,содер-
жащий  антигены.Вместе  с  тем
диаскинтест  легок  в  использова-
нии, практически  безболезнен  и
весьма высокоинформативен.

                            М. ГАДЖИЕВА,
                     подростковый врач.

 сес



7

7 - ноябрь, 2015- йис.
 сес

 

 ОМАНДИ   КУЬМЕК
       ТЕКЛИФНА

 ОМАНДИ  Сирияда арадал
атанвай  четин  гьал  къайда-
дик  кухтун  патал гьам  регион-
дин,  гьам  международный  де-
режада  аваз вири  жуьредин
куьмекар  гуда. Идан  гьакъин-
дай султанантдин   къецепатан
крарин  министр Юсуф бин
Алауи бин  Аббуллади Дамаск-
да  Сириядин президент Башар
Асадахъ галаз  рахунар  кьиле
физвайла   малумарна.

  Сириядин  регьберди «Си-
риядин  тереф хуьнай  уьлкве-
дин территорийрин  битаввал
ва  аслу  туширвал хуьнин  жи-
гьетдай  ийизвай  чалишмишви-
лерай» Омандиз  чухсагъул
лагьана. «Терроризм  терг  аву-
ни Сирияда политикадин   ре-
кьяй  рахунар агалкьунралди
кьиле   тухуз  куьмек  гуда»,-
алава  хъувуна  Асада.

  Августдиз  Сириядин  къе-
цепатан  крарин  министр  Ва-
лид  Муаллен  Омандиз  мугь-
манвилиз  фена. ТАСС-дин
малуматдал  асаслу  яз,  им  вад
йисалай  гуьгъуьниз  къецепа-
тан  политикадин  ведомствой-
рин кьилер  гуьруьшмиш хъхьай
сад  лагьай  сефер я.

  Омандин  дин  исламда ви-
ридалайни  эхиз  жедай  иба-
датдин  жуьредин  ислам я.
Ибадитриз  диндин  наразиви-
лер  себеб  яз  мусурманрин
иви  экъичун  къадагъа  авун-
ва. Абурувай  Сирияда  сунит-
ринни  шиитрин  арада  авай
чуьруькда  арачияр  яз  экъечIиз
жеда.

КЬЕНВАЙ  ДИДЕ  АВАЙ
  КIВАЛЕ-ПУД  ЙИСУЗ

 СТАВРОПОЛДИН  крайдин
60 йис  хьанвай  итим  вичин
кьенвай  дидедин   мейит  авай
кIвале  саки   пуд  йисуз  яша-
миш хьана. Ессентуки  шегьер-
дин  агьалиди  мейит  чIур  та-
хьун  патал  адал  кьел  алахиз
хьана. Гьа  са  вахтунда  итим-
ди доверенностдай  гьар вацра
дидедиз къвезвай  I8  агъзур
манат  пенсия  къачун  давамар-
на.

Яргъал  вахтунда  кьуьзуь
дишегьли  авачиз  акурди  и  кар-
дал  къуншийрин  шак  фена  ва
абуру  участковыйдиз  эверна.

Полициядин   къуллугъчидиз
к Iвалин   юкьвал   кьуранвай
мейит  алаз  акуна.

Итимди  вичи   лагьайт Iа ,
къайдаяр  хуьдай  органриз  ви-
чиз   диде   лап   гзаф
кIанзавайвиляй  ам  кучуднач,
адахъ  галаз  чара  жез кIан  хьа-
нач  лагьана  гъавурдик  кутуна,
лугьузва  СКР-дин  крайдин  уп-
равленидин   малуматда.

 20I0- йисан  майдиз Москва-
дин  рагъэкъечIдай  пата  Пер-
вомайский  куьчеда  авай  квар-
тирадай  цла  тунвай  итимдин
мейит  жагъана.   Вад  йисуз  су-
вагъдин  кIаник  хьайи   мейит-
дал   костюмдин  кIусар  аламай.

  МАГЬФЕДА- КУЬР

ХАБАРОВСКИЙ  крайдин
ДПС-дин  къуллугъчийриз  йи-
гинвал  артухарун  себеб яз
акъвазарай  мейитар  тухудай

машиндай  зур  тонн  чIулав
куьр  авай   магьфе  жагъана.

Автомобилдин  къенепатаз
килигайла,  полицейскийриз
ясдин  венокрин  кIаник  кваз
пластикадин  контейнеррай
куьр   жагъана .  Магьфеда
мейитдин  чкадал  куьрдив
ацIанвай  контейнерар  авай.
Вахчур  куьрдин  кьадарди
500  килограмм  тешкилна.

Алай  вахтунда  3I  йис
хьанвай  шофер  ва  33  йис
хьанвай  адан  юлдаш  кьун-
ва. Абуру суьгьбет  авурвал,
таниш  тушир   итимди   Маяк
поселокдай  Хабаровскдин
гурханадиз  и  мукьвара  кьен-
вай  вичин   мукьва- кьилидан
мейит   хутахун   т Iалабна .
Магьфе  автобусда  малум
тушир  ксари   эцигна.  Ам  ху-
тахунай  кьунвайбуруз  25  агъ-
зур  манат  гун  хиве  кьунвай.

  25- сентябрдиз  гьа  и  ре-
гионда  300  килограмм  чIулав
куьр авай  пар  чIугвадай  ма-
шин  кьунай.

  Россияда  2007-йисан  ав-
густдилай  цIуд  йисан  вахтун-
да  осетр  жинсинин      ба-
лугъар кьунар  ва  чIулав  куьр

къецепатан  уьлквейриз  ракъ-
урунал  къадагъа  эцигнава.

   Алай  вахтунда  Россия-
да  са  килограмм  куьрдин
къимет 40  агъзур   манат  я.
20I4 – йисалай  Россельхоз-
надзорди  Ирандай  чIулав
куьр  гъидай  ихтияр  ганва.
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  ГАЗЕТДИН
  ПОДПИСКА
БАШЛАМИШНАВА

        *        *        *
   ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340

   Г А З Е Т
райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
   6 вацра - 141  манат
 12 вацра - 282  манат

 ЗИ ХАЙИ КЪУЛ ДАГЪУСТАН
21-ОКТЯБРДИЗ Магьарам-

дхуьре  Россиядин халкьарин
адетдин культурадин центрда
«Зи хайи къул Дагъустан» ли-
шандик кваз республикадин
конкурсдин зонайрин этап кьи-
ле фена. И этапда Магьарам-
дхуьруьн, С.Стальский, Ахцегь
ва Докъузпара районри ишти-
ракна.

Конкурсда пуд номинация-
диз къимет гузвай: урус чIалал

мани ягъуниз, милли алатдал
макьам тамамаруниз ва   фоль-
клорный кьуьл авуниз. Къизгъин-
диз кьиле фейи акъажунра Ма-
гьарамдхуьруьн район 1-чкадиз,
С.Стальский ва Ахцегь районар
2 ва 3 – чкайриз лайихлу хьана.

Зонайрин этапда 1-чкаяр
кьурбуру 13-ноябрдиз    Махач-
къалада кьиле фидай республи-
кадин этапда иштиракда.

                 А. АЙДЕМИРОВА.

 АЛАЙ ЙИСАН октябрдин
вацра Тагьирхуьруьн къаз-
майрин   юкьван школада
«Терроризм общество патал
хаталу я» лишандик кваз ви-
лик пад кьадай мярекат кьи-
ле фена. Мярекатда МР-дин
терроризмдиз акси комисси-
ядин кьилин пешекар Ш.Али-
ханова, хуьруьн администра-
циядин векил М. Яралиева
гьа и  школадин малимри ва
чIехи классра кIелзавай аял-
ри иштиракна.

 И мярекатдал рахайбуру
чи ва къецепатан уьлквейра

хьайи террористический актар
рикIел хкана, и барадай чпин
фикирар  лагьана ,  шиирар
кIелна ва Бесланда хьайи му-
сибатдин слайдар къалурна.
Эхирдай мярекатда иштиракай
аялри чарарал чпин рикIе авай
мурадар кхьена абур школада
авай мурадрин тарцикай куьр-
сарна ва вирида къуватар сад
авуна и тIегъуьндихъ галаз
женг чIугуниз эвер гана.

                 М. ФЕРГЬАТОВА,
          Тагьирхуьруьн юкьван
           школадин 9-классдин
                                 ученица.

       Женг чIугуниз эвер гана

Чи команда - финалда
ДЕРБЕНТДА Кьиблепа-

тан территориальный ок-
ругдин КВН-дин школайрин
лигадин акъажунрин 2- пай
кьиле фена. Ана 7 команда-

ди иштиракна. И къугъунра чи
райондин  патай векилвал
авур Магьарамдхуьруьн 2-
нумрадин СОШ-дин команда
финалдиз акъатна.


