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   ГАЗЕТДИН
   ПОДПИСКА
 КЬИЛЕ ФИЗВА

        *        *        *

   ИНДЕКС:
6 вацра - 51406

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

              *       *       *

 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
     6 вацра - 153 манат

                   РД-дин Госсоветдин Гьуьрметлу
Председатель Магьамедали Магьамедован - 85 йис

  МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

  НУБАТДИН  СОВЕЩАНИЕ
 8-  ИЮНДИЗ  муниципаль-

ный   райондин Кьил Фарид  АГЬ-
МЕДОВА   тухвай муниципаль-
ный райондин  администрация-
дин  аппаратдин совещаниедал
«ТIебиатдин  ва  техногенный
жуьредин   кьетIен  гьалара  му-
ниципальный  райондин агьали-
яр ва  территория   хуьнин  рекь-
яй авай  гьалдин ва  серенжем-
рин   гьакъиндай»  планламиш-
навай  месэла  гьална.

  Совещаниедал  килигзавай
месэладай  доклад  МР-дин  ад-
министрациядин ГО  ва ЧС-дин
крарай  отделдин  начальник  Н.
Магетова  авуна  ва адан  винел
талукь тир  къарар  кьабулна.

  Совещаниедал  гьакI  район-
дин  школайра  экзаменар  вахкун
кьиле  физвай  гьалдин  гьакъин-
дай образованиедин  управление-
дин  начальник  У.  Абейдуллаеван,
райондин  больницада  азарлуяр
сагъар хъувун  авай  гьалдин
гьакъиндай  ЦРБ-дин  кьилин  дух-
тур  Гь. Беглерован, районда  фи-
нансрин  месэла  авай  гьалдин
гьакъиндай финансрин  управле-
ниедин  начальник  Э. Ферзилае-
ван, райондин  майишатар   диги-
дай  целди  таъминарун  авай  гьал-
дин  гьакъиндай  «Хуьруьн  майи-
шатдин  отдел»  МКУ-дин директор,
хуьруьн  майишатдин  илимрин
кандидат Н.Ибрагьимован  инфор-
мацийрихъни  яб акална.



 сес                     13 - июнь,  2015- йис.

2

   ИНСАН  ВА АДАН  КАР

РИКI  АЧУХ, ПЕШЕДАЛ             

  ГАТФАР,  тIебиатдал  чан
акьалтзавай  гуьзел  вахт. Емиш-
рин  тарар  цуькведа  авай  и
милайим   береди  инсандин
уьмуьрдал  ашукь жедай  гьис-
сер  гужлу  ийида. Чил  алван-
алван  цуьквери  кьада. Бязи
цуьквер  регьятдиз  хъсан,  пур-
пу  накьвадай  экъечIда. Амма
виридахъ  рикIи  чIугвадай  гуь-
рчегвални  атир  жедач. Бязибур
лагьайтIа,  четин, къван  квай
чиляйни  экъечIда,  чпин  гуьр-
чегвилелди,атирдалди  гьар са-
дан  фикир  чпел  чIугвада. Ихь-
тин  инсанарни  жеда. Чеб  ке-
сиб  хизанра  чIехи,  аялвал
четинди  хьанатIани, абурукай
халкьдиз  хийир  гудай  рухва-
ярни  рушар  хкатда, чпин  бар-
каллу  краралди  инсанрин фи-
кир  чпел  чIугвада. Гьа  ихьтин-
бурукай  сад  и  йикъара  вичин
60  йисан  юбилей  къейд  авун-
вай, Федеральный  казначей-
стводин Дагъустанда авай  уп-
равлениедин  Дербент  район-
дин  отделениедин  начальник-
дин   заместитель   яз
кIвалахзавай  Самедин  Сейфе-
динович  ИСМИХАНОВ  я.  Ам
I955-йисан  25- апрелдиз   Ма-
гьарамдхуьруьн  райондин  Со-
ветский  хуьре  кесиб  лежбер-
дин  чIехи  хизанда  дидедиз
хьана.

   Самедин    стхадин  гафа-
рай  малум  хьайивал, адан  вад
йис  хьайила, буба  рагьметдиз

фенай. А  девир  четинди  тир.
Халкь  кесибвиле авай.  Гуьлжа-
гьан  дидедиз  чIехи  хизан  кIвачел
акьалдиз лап  четин  хьана. Вад
аял, сад-садалай  гъвечIибур,
т Iуьн   гана ,  партал   алук Iна
кIанзавай. Итим   кьилел алама-
чир  сифте  кьилерай  Гуьлжагьан
дидеди  вичин  хивез  аватнавай
залан  пар  дагъви  дишегьлидиз
хас  къайдада  ялна. Къвез-къвез
чIехи  жезвай  аялрин  игьтияжриз
сад  хьиз  къуллугъиз  агакь  таву-
низ  килигна, рикIе   тIал  аваз, Гуь-
лжагьан  дидеди  вичин  хва  Са-
медин  детдомдиз  вугузва. (За
рикIе  са  гьихьтин   ятIани  паш-
ман  гьиссер  аваз Самединан
суьгьбетдихъ  яб  акалзава, амма
гьа  и  арада  зи вилерикай  къван
авай ,  четин   накьварикай
хкечIзавай, вичин  гуьзелвилелди
гьейранарзавай  атирлу  цуьк  ка-
рагзава).

    -Детдомда хьайи  сифте  йис
заз  лап четин  акъвазна,- рикIел
хкизва  Самедин  стхади. -КIвале
дарвиле яшамиш  жезвайтIани,
хизанда  хъсан  тир. 6  йисалай
башламишна, я  бубадин, я  ди-
дедин  хуш  къведай  гаф  алачиз
фена  зи   аялвилин уьмуьр. Зун
гьа  гъвечIи чIавалай  жуван  ви-
лик  акъваззавай  месэлаяр  жува
гьалдай  рекьер  жагъуриз  вер-
диш хьана. Ина  фейи   муьжуьд
йисан  уьмуьрда  чаз  тербия  ва
чирвилер  гайи, чаз бубавал  ва
дидевал  авур Софья Рашидовна-

дин, директор  Муъмин  Рашидо-
ван, завуч Гьасан  Вагьабован,
Межид  Вагьабован тIварар чIехи
гьуьрметдалди  ва  чими   гьис-
сералди   рикIел  хкизва  за.

   Бязибуру  ,гьак I   жуван
уьмуьрдин  юлдашдини кваз  ги-
лани  заз  суал  гуда:  «Авай  пуд
хцикайни кьве  рушакай  гьа  вун
вучиз детдомдиз  вугайди  я?».
Муькуь  балайриз  килигайла,
патан чкада  завай  зи  кьил акъ-
удиз жедайди  дидедиз  чизвай
жеди. Зун  зи  дидедикай  гьич  са
кIусни  бейкеф  туш. Тек  дишегь-
ли яз,  куьмекдин  гъил яргъи  ий-
идай  касни  тахьайла, гьелбет-
да, адаз  гзаф  четин тир. Са  гьал
кьванни кьезил  хьурай  лагьана
авур  кар я  жеди.

8-класс   детдомда
акьалтIарайла, дидеди  Самедин
хуьруьз  хкизва. Ина 9-I0- клас-
сра   хъсан   къиметар  аваз
кIелунилай  гъейри, Самедина
школадин, общественный  ва
спортдин  уьмуьрдани  иштирак-
зава. Ам волейболдай  школадин
хкягъай  командадин член,  шко-
ладин  футболдин  командадин
иштиракчи  тир.  Спортдин  ва
общественный  уьмуьрда  актив-
нидаказ  иштирак  авунай  ам
хейлин  грамотайризни  диплом-
риз  лайихлу  хьанай.

 2974- йисуз   школа
акьалтIарайла,  адаз   мединсти-
тутдик  экечIиз  кIан  хьана. Са
бязи  себебриз  килигна,  и  му-
рад  кьилиз  акъатзавач.

    Гьа  и  йисуз  ам  Дагъус-
тандин  политехнический   техни-
кумдик  экечIзава. I975-йисуз
Самедин  производстводин  прак-
тика  кьиле   тухуз  Ульяновск  ше-
гьердиз  ракъурзава. Практика
акьалтIарна  хтайла, ам   Махач-
къаладин   пивзаводдиз
к Iвалахиз   физва .  Армиядай
хтайдалай  кьулухъ  ада  са йи-
суз  «Фрунзенский»  совхозда
рабочий  яз  зегьмет чIугвазва.
I978- йисуз  ам ДГУ-дин  гьазур-
вал  аквадай  курсарик  экечIзава.
Курсар   хъсан  къиметралди
акьалтIарай  ам ДГУ-дин  сад
лагьай  курсуна  кIелзавайбурун
сиягьдик  кутазва.   За  Самедин
стхадивай   к Iелдай   йисара
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             АШУКЬ  ИНСАН отделенийра  гьар  дережадин
къуллугърал  гьакъисагъвилел-
ди  зегьмет  чIугуна. Ам  кар  не-
тижалудаказ  кьилиз  акъудиз
жедай  кас  я.  Икьван   йисара
гьар  дережадин  къуллугърал
ада  вич  анжах  хъсан    па-
тахъай,  тежриба  авай  пеше-
кар  яз  къалурна. Адаз  вичин
кар   лап  хъсандиз  чида. Ам
рикI  ачух,  вичин  пешедал
ашукь  инсан  я.Идарада  ада
вичихъ  галаз  кIвалахзавай  же-
гьилриз  гьамиша  тежрибадин-
ни   методикадин  рекьяй  куь-
мекар  гуда. Ада  коллективдин
общественный  уьмуьрда  ак-
тивнидаказ  иштиракзава. Са-
медин  Сейфединовичаз  кол-
лективдин  арада  чIехи  гьуьр-
мет  ва авторитет  ава. Адакай,
адан  кIвалахдикай, хизандикай
хуш  келимаяр  мадни  лугьуз
жеда.  Ам   гьакъисагъвилин,
пешекарвилин, савадлувилин,
рикIин  ва  гъилин   михьивилин
чешне  я.

 Самедин   стхадихъ
туькIвей  хизанни ава. Адан
уьмуьрдин  юлдаш  Заира  Со-
ветский  хуьряй  я. Малимвиле
кIвалахзава. Абурухъ вад  руш
ава. ЧIехи   руш  Сагида  Дер-
бентда, Тамила  алай вахтунда
кIвалахиз  Санкт-Петербургда,
Надежда  Дербентда  ава. И
рушарихъ  кьилин  образование
ава ва  туькIвена- дигана  чпин
хизанрихъ  галаз  яшамиш  жез-
ва. Виридалайни  гъвечIи  руш
Эмилияди   медколледжда
кIелзава. Самедин стха   ругуд
хтулдин  чIехи буба  я.

  КIвалах  авур  идарайрин
патай  Самединан  намуслу
зегьмет  хейлин  Гьуьрметдин
грамотайралдини  чухсагъул-
дин  чараралди  къейднава.
Самедин  Исмиханов  анжах
вичин  галатун  тийижир  зегь-
метди,  баркаллу  кIвалахди
агалкьунрин  кукIушрив     ага-
кьарна. Вун  мадни  гьуьндуьр
дережайрив  агакьун чи мурад
я.

                        Къагьриман
                    ИБРАГЬИМОВ.
                                    («ЛГ»).

хьайи, рикIел  аламай  са  агьва-
латдикай  суьгьбетун  тIалабзава.

-I980-йисуз ДГУ-да   къецепа-
тан  уьлквейрай  атанвай  студен-
три кIелиз  башламишна. И йисуз
ДГУ-да  кIелиз  Кубадайни  Лаос-
дай  атанвай  жегьилар  кьабул-
най. Университетдин  ректор А.
Абилова  къецепатан  уьлквейрай
атанвайбуруз Дагъустандин  аде-
тар ,  ацукьун-къарагъун, урус
чIал ва  чеб  ина  тухудай  къайда
чирун  патал абурухъ  универси-
тетда  хъсандиз  кIелзавай, обще-
ственный  уьмуьрда активнидаказ
иштиракзавай  чешнелу  студен-
тар  галкIурнавай. Абуруз  чкадин
къайдаяр чирзавайбурун  20  кас-
дикай  ибарат  дестедик  зунни
квай.

 ДГУ акьалтIарай  С. Исмиха-
нов  Самур  хуьруьн  сельподиз
кIвалахал  рекье  туна. А  вахтара
кIелунар  акьалтIарайбур  СССР-
дин   вири   республикайриз
ракъурзавайди  тир.  Вун  Самур-
диз  гьикI  хьана  ракъурайди
тир?- суалдиз Самедин стхади
ихьтин жаваб  гана:

«КIелзавай  йисара  зун  рек-
тордиз  лап  мукьувай  чир  хьан-
вай. Ам  чешнелу  студентрив
гьуьрметдивди  эгечIдай. Чаз  са
гьихьтин  ятIани   четинвилер
хьайила  (кIелунин  патахъай  ваъ
гьа), ада  куьмекар  гудай. Зун
Самурдиз  ракъурунин себебни
захъ, эвленмиш  хьана, са аял
аваз  хьун  тир. Патара  хизан  га-
лаз  кьил  акъудиз  заз четин  же-
дайди  чиз, ада  заз  Самурдиз
направление  гана. ТахьайтIа  зун
Красноярск  шегьердиз  акъатза-
вай.

  Самурдин сельпода  муьжуьд
йисуз  кIвалахайдалай  гуьгъуьниз
ам Дагпотребсоюздин  Магьарам-
дхуьруьн  районда авай «Сель-
хоззаготконторадин»  директор-
вилин  къуллугъдал  тайинарза-
ва.

  И йисара  вичин чирвилер
хкажунин  мураддалди  ам  Рос-
товда  авай  Вирироссиядин  фи-
нансринни экономикадин  инсти-
тутдик  экечIзава.  Чи  рикIел  ала-
майвал,  а  девирда  чпин  хсуси
кIвалерихъ  галай  чилера  салан

майваяр  цазвайбуруз, багъларай
емишар  кIватIзавайбуруз  сель-
хоззаготконторайрикай  хейлин
куьмек  хьана. Гьазур  продукция
чкадал  кьабулзавай,   инжикли
тавуна  пулни  вахкузвай. Чкадал
са  куьруь  вахтунда  продукция
кьабулна, Россиядин  шегьерра
яшамиш  жезвай   агьалийрин
столрал  агакьарунин,  маса   гу-
дай  идарайрихъ  галаз  икьрарар
кутIунунин  везифаяр  заготконто-
райрин   хиве   авай .  Амма ,
гьайиф хьи,  гила  сала  зегьмет
чIугвазвай  лежбердивай  гьасил-
завай  суьрсет  къачудай  са ида-
рани  амач. Иниз  килигна,халкь-
ди  чилел зегьметни чIугвазмач.
Базаррин  къиметарни  цавариз
акъуднава. Эвелдай  хьиз, гила-
ни  Самедин  стха   хьтин  кар
алакьдай  итимар  кьиле  акъваз-
на ,  заготконтораяр   кардик
кухтунайтIа, продукция  гьасилза-
вайбурун  жергеяр  артух  жедай.
Халкьни  хийирлу  зегьметдив,
кьве  гъил  къакъажна, эгечIдай.

 Ина ругуд йисуз  гьакъисагъ-
вилелди  зегьмет  чIугурдалай
кьулухъ ва  хъсан  пешекар  хьу-
низ  килигна, I997-йисалай ада
Федеральный  казначействодин
Дагъустанда  авай  управление-
дин  Магьарамдхуьруьн  райондин
территориальный   отделениеда
федеральный  бюджетдай  къвез-
вай  пуларин  отделдин казначей
яз  ва  20II-йисуз   Федеральный
казначействодин  Дагъустанда
авай  управлениедин  Дербентдин
территориальный  2-нумрадин от-
делдин  начальникдин замести-
тель яз  кIвалахна.

  Чи  арада  суьгьбет  хьайи-
ла, Самедин  Сейфединовичан
кIвалахдиз Федеральный  казна-
чействодин  Дагъустанда  авай
управлениедин Дербентдин  тер-
риториальный  кьвед  лагьай  нум-
радин   отделдин   начальник
Фаргьад  Кичибегова  ихьтин  къи-
мет  гана:

  -I997-  йисалай  Самедин
Сейфединовича Федеральный
казначействодин Дагъустанда
авай  управлениедин   районрин

   ИНСАН  ВА АДАН  КАР
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САДРА  ХКЯГЪАЙ
    ПЕШЕДИЗ
В А Ф А Л У В А Л

   СУЬГЬБЕТ

 - Ихтияр  гайитIа  мад са
суал.  Малум   тирвал, гъи-
лин   тупIар  сад  хьтинбур
туш. Классдин  аялар  мад-
ни  башкъа. Бес куьне  тар-
суна  абурухъ  галаз
кIелунинни  тербиядин
кIвалах  гьикI  тешкилзавай-
,четин туширни?

   -Хъсан  суал  вугана  куь-
не. Гьелбетда, четин  тир.  Ан-
жах  четинвал-им  умуд
атIутI,мад са   чара-мумкин-
вални амач лагьай  чIал  туш
кьван. Малимдин  зегьметдин
кьетIенвилерикай  сад  тарс
гъавурда акьадай  тегьерда,
фасагьат  чIалалди, аялдихъ
авай чирвилерикай   даях  кьу-
на   тешкилун я. Классда  суь-
редихъ  лап  хъсан  кьатIунрин,
чирвилерин  аялрихъ  галаз
санал  зайиф, бес  кьадар  гьа-
зурвал  авачир  аяларни  га-
лайди  фикирдай  акъудна
виже  къведач.  Абурал
датIана   гуьзчивал  герек  я.

-Жегьил  малимриз  кве-
вай  гьихьтин  меслятар  гуз
жеда?

 -Жезмай  кьван  жуван чир-
вилерин  дережа, педагогви-
лин  устадвал  хкажун  патал
зегьмет   чIугу.  «Малим
кIелзамай  кьван  гагьда  яша-
миш  жеда»,- лугьузва. Гьахъ-
лу  гафар  я. КIвенкIвечи  теж-

рибадикай  карчивилелди    мен-
фят  къачу, гьич са  чIавузни  жув
вине  кьамир. Аялрихъ  галаз
хъсан  рафтарвал  хуьх. Вири-
далайни кIевивалдай  судуяр
аялар я  лугьуда. Абуруз  вири
аквада, ван  къведа,  анжах  та-
курдай,  ван  тахьайдай  кьада.
Эгер аялдин вилик  малимдиз
гьуьрмет,  авторитет  хьаначтIа,
адакай  хъсан  физик  жеда,
амма  физикадин  хъсан  малим
жедач. Гьич  са  чIавузни  аял-
дин  кефина  эцямир, адал  гъил
хкажмир, чир    жедайдаз  иша-
ра  бес  я.

 -Багъишламиша,  квехъ
гьукуматдин  наградаяр ава-
ни?

  -Зи  гьакъисагъ  зегьмет  Ок-
тябрский Революциядин  орден-
далди,  са  шумуд  медалдалди
лишанлу  авунва. Захъ  гьакI
Гьуьрметдин  грамотаяр ава.
Виридалайни чIехи  награда  зун
патал алай  вахтунда  респуб-
ликадин, райондин карханайра,
организацийра, идарайра, шко-
лайра,вузра  гьакъисагъвилел-
ди  зегьмет  чIугвазвай  зи  ви-
ликан  ученикар я. Абурун  жер-
геда   руководителар,алимар,
депутатарни ава.

 -Жечни  тIварар  кьуртIа.
-Лазимвал аквазвач. Абурун

тIварар  виридаз  гьакIани  аш-
кара я.

 -Хъсан, пешедикай куьн
рахана. Квехъ авай  грамотай-
рай  аквазвайвал Куьн  обще-
ственный уьмуьрдинни яцIа
аваз  хьана.

-Эхь, за  школада   комсо-
молдин,  партийный сифтегьан
тешкилатрин   секретарвилин,
женсоветдин  председателви-
лин,  пропагандиствилин,  хуь-

руьн  ва    райондин  Советрин
депутатвилин   тапшуругъарни
тамамарна.

-Сабике  Абдуллаевна,  ак-
вазвайвал,  Куь  аял  вахтар
Ватандин  ЧIехи  дяведин    ми-
шекъат  йисарал  ацалтна.
Жечни са   шумуд  келима  гьа
бередикай лагьайтIа. Куь
рикIел  аламани  дяведин йи-
сар?

 -ГьикI  мегер!  Къе  хьиз  ала-
ма,- са  легьзеда  чиниз  серин
яна Сабике  учительницадин.
Гъиле  яракь  кьаз  жедай  кьван
итимар  вири  фронтдиз фенвай,
гьатта  малимарни кваз, тарсар
чIехи  классрин ученикри  гузвай.
Хуьре  амайбур  дишегьлияр,
аялар,  набутар, яшлубур тир.
Хуьруьн майишатдин  саки  вири
кIвалахар  дишегьлийрин  хиве
гьатнавай. Абуру цан цазвай,
гвенар гуьзвай, векьер  язавай,
малар хуьзвай. Чна  никIерай
къуьлуьн  кьилер  хкIватIдай,
жагъизвайди  гьажибугъдадин
кIапарикай  чранвай  фу  тир.
АлукIдай  пек-парталдикай   мад
рахамир, кьит  тир. А  макъамда
чи  хуьре  гьич  электрикдин  эк-
верни  авачир,  кIвалера  экв  гуз-
вайди  нафтIадин   лампаяр  тир.
Йифиз  геждалди  чна  чIехи  ди-
шегьлийриз аскерриз  элжекар-
,гуьлуьтар, сун  маса  шейэр
храз  куьмекар  гудай. РикIел
алама,  а  вахтунда   чIулав фи-
теяр алай  дишегьлияр, чуру
тунвай  итимар  гьалтдай. Заз
чир  хьайивал, абуру  Ватандин
азадвал  патал  дяведин  къиз-
гъин  женгера  чан  гайи  чпин
багърийрихъ  яс  чIугвазвай.
Ара-ара  инлай-анлай  йикьни
шувандин ванер къведай, им  са
нин  ятIани  хизандив     почта-
льонди  чIулав  хабар  агакьар-

 (Эхир. Эвел 24- нумрада).
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на  лагьай  чIал  тир. Заз
чIехибур  шехьдайла  язух
къведай.

-Нубатдин  суалдин  мана
виликамаз  аян  хьайи  Са-
бике  учительницади   дава-
марзава:

-Гьикьван  шаддиз, гурлуз
къейднай хуьруьнбуру Гъалиб-
вилин  югъ.  ИкI,   сад  лагьана
инсанрин  гуьгьуьларни  дегиш
жеда  кьван. Гитин  дагъдин
этегрив  гвай  чи  хуьруьк  дал-
дам  зуьрнедин  хуррам  ван
кутунай. Чка-чкадал, гьар
магьледа,  куьчеда, кIвалерин
вилик  шад  межлисар  къур-
мишнай. Садбуру  хвешиви-
ляй  бармакар  цавуз  вегьез-
вай, муькуьбуру  сада-сад  къу-
жахламишзавай. Гъалибви-
лин  югъ  мубаракзавай, хуь-
руьн  клубдин  кьурук  малар
тукIуна  хуьрекар  гьазурна
суфраяр  дуьзмишнай . А гуь-
зел  майдин  йикъан
кьетIенвал  гафаралди  лугь-
ун  четин  я,  килигдай,  аква-
дай  кьве  вил  кIан   тир. Дя-
ведин  эхир-пехир  хьанвайди
раиж  хьайила  за  тадиз ба-
дедиз «Гитлер   магълуб хьа-
на»  лагьана  муштулух ганай-
.Кьве гъилни  цавуз  хкажна
хьиз  кесибди «Я Аллагь, ви-
чиз  лянет  хьурай, инсафсуз
кафир»,- лагьана  ван алаз
шехьнай ам.  Заз  сифте  яз
баде  шехьиз  акуна. Бахтунай
и  накъвар шадвилин,  дамах-
динбур  тир.

  -Эхиримжи  суал. Саби-
ке  Абдуллаевна, чи  суьгь-
бет Гъалибвилин 70 йис  та-
мам  хьанвайла  кьиле  физ-
ва. Идахъ  галаз алакъалу
яз Квез  вуч   лугьуз
кIанзава?

 -Къуй  чи  винел  чими
рагъ,  вили  цав  хьурай. Дяве
мад  чаз,  чи  веледриз  садра-
ни тахкурай. Дуьнья  ислягь
хьурай.

 -Итижлу суьгьбетдай
чухсагъул!

                           Агъадаш
          НАГЪМЕТУЛЛАЕВ.

 

 Нурудин   НАСРУЛЛАЕВ

 Аялдин  темягь
 Кьиса

  БАДЕДИН  гарданда  авай  къизилдин  зунжурдал  темягь  фенва
бицIи  рушан. Ада, кьужахдиз  гьахьна,  шуькIуь  тупIарин  кIвенкIвер  ал-
тадзава  и  цIарцIар   гузвай    надир  шейинал.

  -Им  иерди-е, заз  це  ман  де-еъ,- лугьуз  бадедин  гардандал,  чене-
дал  бицIи  тупIар  алтадзава, вичин  жуьреда  тавазивилер  ийизва. Аял-
дин  темягь  михьиз  фенва  и  цIарцIар  гузвай иер   шейинал.

    -Чан  дидеди-ин,  диде  вуча, агъа  хуьруьз  фидайла, и  аманат  ваз
туна  фида,- кьилелай  кап  алтадна, бицIи   хтул  чуькьвена  агудна вичин
хурудив.

    Гила,  дидеди  гарданда  къизилдин зунжур  тваз  акурвалди «Де,
вун  мус  фидайди-е агъа  хуьруьз?»- лугьуз  гьавалат  жезва аял  адал.

  Исмихан КЪАДИМОВ

ДИДЕДИН ЧIАЛ  КВАДАРМИР
ЧIал садрани  квахьдай  туш
Халкь  вич  битав  авуртIа,
Адан  дувул,  кукIушдин
Къемаз  къайгъу  чIугуртIа.

Садра  вил  вегь, чIал  квахьун,
Чи  къайгъуда  вуж  жеда?
Къе  чун авай  гьал  квахьун,
Ам  лап  чIехи  гуж  жеда.

Гаф  гафунихъ  акализ
Агъзур йисар  фейид я.
Миллет  гужлу  хьун  патал,
ЧIал  арадал  гъайид я.

Дуствал, гьуьрмет  гзаф  жез,
ЧIала  хуьр-кIвал  агудна,
Меденият, дамах  жез
Чи  халкь виниз  акъудна.

Жегьил несил  кIвал-югъ  таз,
Акьул  тийиз   япалай,
Кат  тавурай  къушар  хьиз
Абур  хайи  мукалай.

Къе  дидед  чIал  хуьх  лугьуз
Чун  гуьгъуьна  тахьайтIа,
Садбур  чара  тахьайла
Къариблухриз  катзава.

Саймазбур  хьайитIа  чун
Дувул  буш  жез  эгечIда,
Чавай  чIал  хуьз  тахьайтIа,
Къаратикен  экъечIда.

Чун  савадлу  миллет яз
ЧIал  чахъ  авай  масан я,
Ам  несилдин ядигар
Диде,буба, Ватан я.

Вири  чIалар  чир  ийиз,
Валлагь  хьухь  зи  чIалахъ  куьн.
Жуван  хайи  дидед чIал
Дамахда  тваз  алахъ  куьн.

Им  вахт я чаз  датIана
Даим са  гаф  эзбердай.
Жуван  багъри   миллетдиз
ЧIал  хуьх  лугьуз  эвердай.

  Ражадуллагь САЛМАНОВ

Кьвед яначиртlа...
  ЭКУЬНИН вахт тир. Аялар школадин вилик кlватl хьанвай. Зенг яна. Аял-

ри партайрихъ чкаяр кьуна. Са арада сефилдиз хъуьчlуьк журнал кутуна ма-
лимни атана. Аялриз салам гана, столдихъ ацукьна вичив гвай журнал ачух-
на. И арада са аялди гъил хкажна малимдивай ихтияр къачуна лагьана:

-Малим, вун инжиклу жемир, вун классдиз гьамиша хъуьрез-хъуьрез къвез-
вайди  къе сефилдиз вучиз атана?

Малим кьве рикlин хьана, эхирни жаваб гана:
-Валлагь, балаяр, за квез лугьун гьикl ийин, талгьана гьикl тан, сенфиз

авай-авачир жейрандин сес авай зи кlек кьена.
-Накь, малим, за акьван хъсан тарс лагьайла вуна заз кьвед яначиртlа,

сенфиз ви кlекни рекьидачир.
-Багъишламиш , чан бала,- лагьана малимди,- мад сеферда за ваз вад

яда.

 Кьиса
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  СУВАРИН  ВИЛИК   СУВАР
АЯЛАР  ХУЬДАЙ Международ-

ный  йикъан вилик  Магьарамдхуь-
руьн «Солнышко» бахчада  и су-
вариз талукьарна  шадвилер кьи-
ле  фена. Варцелай  гьаятдиз  гьа-
хьайвалди  къе  ина  сувар кьиле
тухузвайди  гьиссзавай,  бахчадин
коллективди  иниз  къвезвай аялар,
абурун  дидеяр сивел  хъвер  алаз
къаршиламишзавай. Хуш  авазри
иштиракчийрин гуьгьуьлар  мадни
шадарзавай.

  Хунча  хьиз   туькIуьрнавай
бахчадин   гьаятда  тербиячийри
чпин   дестейра авай  аяларни,
абурун  диде-бубаярни  галаз  гьар
са  няметдалди  безетмишнавай
столрихъ  чкаяр  кьуна.

Мярекат  гьа  и  бахчадин   со-
циальный   педагог Э. Мирзоева-
ди  ачухна  ва кьиле   тухвана. Аял-
риз сувар  тебрикай  диде-бубай-
рин комитетдин председатель  Т.
Тагьировади,  жегьилрин  крарин
ва  туризмдин  рекьяй  МКУ-дин
директор  М.  Рамазанова, обра-
зованиедин   работникрин  проф-

союздин  председатель  А.  Ханмагь-
амедова  ва  са  жерге  мугьманри
ихьтин   мярекатри  акьалтзавай  не-
силдиз  хъсан   патахъай  таъсирза-
вайди  ва абурун  садвал  артухарза-
вайди   лагьана.

  Бахчадин   тербиячийри  аялрин
иштираквал  аваз  концерт  гана.
«Умка» центрдин    активистри чпин

нумраярни къалурна. «Солнышко»
бахчада  кьиле фейи  и  сувар   гьам
аялрин,  гьам  диде-бубайрин
рикIел  яргъалди  аламукьдайди
хьана.

                  А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилра: «Солнышко» бахча-

дин аялар.
      Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.
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  ЖЕГЬИЛ   хизан  дуьньяда  виридалайни  кесиб  уьлкве тир Бурун-
дидин куьчеда Африкадин гзаф  халкьариз  адет  хьанвайвал, кIвалин
майишатдин  кIвалахрин  залан  пар вири дишегьлидин къуьнерал  ала.
Гьа са  чIавуз  итимдин  гъилер  гьамиша  азаддиз  хьун герек я. Гъуьрч
авун ва  хизан хуьн  патал.

 ОБАМАДИН  РУШАЛ
ЭВЛЕНМИШ  ЖЕДАЙ
        НИЯТ АВА

 КЕНИЯДИН  юрист  Феликс
Кипроноди  вичихъ  США-дин
президент  Барак  Обамадин
чIехи  руш  Малиядал  эвленмиш
жедай  ният  авайдан  гьакъин-

дай малумарна.Сусвахъ  рехъ яз
ам  70  лапаг,50 кал ва  30  цlегь
гуз  гьазур я.Идан  гьакъиндай,
Кениядин  прессадал  асаслу
хьана,«Вашингтон Таймс» газет-
ди хабар  гузва.

   Кипроноди, Обама  июлдиз
Кениядиз  мугьманвилиз  атай-
ла,адан  рушал  эвленмиш жез
кIанзавайдан  гьакъиндай  вичи
лугьуда.Кипроноди  малумарай-
вал, Малиядал  эвленмиш  хьу-
никай  ада  фадлай  фикирзавай
ада, Америкадин  президент
Кениядиз  мугьманвилиз  къве-
дайла, вичихъ  галаз  рушни  гъун
патал  ам  чIалав  гъидай  чар
туькIуьрзава.

   30 ЙИСАЛАЙ  КЬУНА

  26-МАЙДИЗ Бразилиядин
полицияди  30  йисуз
гьинаватIа  жагъин  тийизвай
Италиядин  мафиядин  башчи
дустагъна, хабар гузва  Рей-

терди.56  йис  хьанвай  Паску-
але  Скотти  Интерполдин  ва
Бразилиядин  полициядин  са-
налди  тир  серенжем  тухунин
нетижада  Ресифи  шегьерда
кьуна.

 СААКАШВИЛИ-
   ГУБЕРНАТОР

 ОДЕССАДИН областдин
администрациядин цIийи  кьил
Михаил Саакашвилиди вичин
кIвалах региондин  руковод-
стводин  месэлайрилай, гьакI

контрабандадихъ галаз женг
чIугунал машгъул  хьунилай
башламишун  къарардиз  къа-
чунва. Идан  гьакъиндай  30-
майдиз «5-каналдин» эфирда
малумарна,  хабар гузва «Ин-
терфаксди»
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ЧИ БУБАЙРИХЪ  «Яргъа
авай мукьвадалай  мукьвал алай
къунши хъсан я»,  «КIвал кутадал-
ди къунши вуж ятIа чирна кIанда»-
лугьудай хъсан мисалар авайди
я. Дугъриданни, экуьнахъ варцяй
экъечIайла,  къуншидиз сивел
хъвер алаз салам гана, адан гуь-
гьуьлрикай кьуна жуван дердий-
рив эгечIунни малкамутдин чин
анихъ элкъуьрна виликай фейи-
даз себ гана югъ башламишун
сад  жедач. Чилер къачуна,
кIвалер эцигна, хизанар кутуна,
уьмуьр санал  кечирмишзава,
амма кIеве гьатай са дуьшуьшда
куьмек гудай чкадал кьуьл илисиз
алахъзава.

Инал заз газет кIелзавайбурун
фикирдиз са месал гъиз кIанзава.
Советск хуьруьн са куьчеда гьа-
миша кьар, жими палчух аваз,
юкьвайни яд авахьиз са шумуд
йис я. Гьинай къвезва а яд? Гьа и
магьледа яшамиш жезвай са кас-
дин гьамамдай. Къаб-тIур чуьх-
вей яд ведродиз кIватIиз  куьче-
диз хъичезва. Инал суал къвезва
вучиз? Бес а фагъирди вуч аву-
рай, салан чил вине ава хвал агъ-
ада . Яд  хулаз авахьдайвал
туькIуьриз жезвач. Къуншийри
адав цин турба чпин турбайрик
кутаз тазвач. Вичин кIвалелай
къубудал кьван турба кутадай их-
тиярни къуншийри гузвач. Бес
гила вуч авурай и касди?

Суддиз  физ кIанзавач, меслят-
дал   гьализ жезвач. Вичин
кIвалелай къубудал кьван чилин
кIаникай турба тухвайла садазни са
манийвални жезвач, амма гудач
къуншидиз ахьтин мумкинвал…

Чапла пата авай государство-
дин кIвалера гьа и хуьруьнбур, па-
талай атанвайбур яшамиш жезва.
Абуру къанунрихъ галаз кьадайвал
документар туькIуьрна кIвалер чпин
кIвачиз янава. Аферин, баркалла.
Чпиз къубудин  къерехарни кIевна,
куьчедихъайни акал хъувуна    ге-
гьенш гьаятарни туькIуьрнава. Куь-
че гуьтIуь авунватIани, чуькьдай
касни хьанач. Гила а касдиз яд
авахьдай турба вичин харжийрал-
ди кутаз кIан хьайила, сада вичин
цурин кIаникай жезва, муькуьда
гьаятдай жезва лугьузва. Пуд лагь-
айда ерли хев кутазвач. Я хизанар
сагъ хьайи куьн, и дуьньядилай ин-
сандивай са шейни тухуз хьайид
туш. Дуьньядин девлетар къазан-
мишай пачагьарни агъаниз гъилер
ичIиз физвайди я. Куь азгъунвилер
вуч я?... Са суфрадал ацукьиз къа-
рагъдайди,  мел мехъериз куьме-
кар гудайди, четин кIвалахдик къуьн
кутадайди, эверайдаз гьай гудайди
къунши я эхир. «Яргъа мукьвада-
лай, къвалав гвай къунши хъсан я»
лагьаначирни бубайри. Бес къе па-
тав гвай къуншийри яб тагайла,
вилик-кьилик квайбуру кваз такьур-
ла, садахъни инсаф, адалат тахь-

айла ам арза гваз гьиниз фирай?
Ви турба чилик ква, яд авахьза-
ва, къвалалай адан турба акал
хъувуналди чIур жезвай кIвалах
авани? «Вири пис хьурай, зун
хъсан жеда – за акъудда къунши
кIевяй лагьана»,-  хуруз гъуд ядай
уьтквем касни абурун арада авач.

 Чун инал ам гьихьтин къун-
ши ятIа адакай рахазвач, ам
инсан я. Алай вад кIвалин ара-
да са и гъвечIи месэла гьализ
тахьун аламат кар я. ИкI хьайи-
ла  аватзава суд  - дуванриз,
къал-макъал, хъилер жезва .
Аяларни хъел яз чIехи жезва.
Гьавиляй акьалтзавай несилдиз
гъвечIи-чIехи чин тийидай, чпиз
чидайдалай  артух тийидай ,
къайгъусузар яз чIехи жезва. Ки-
мерал, жемят кIватI хьайи чкай-
рал акьалтзавай несил русвагь-
зава,  амма жегьилар чIехибуру
къалурай  рекьяй  физвайди
рикIелай ракъурзава.

   Ша  чун  регьимлу  жен .
Къвал  къвала  аваз  уьмуьр
акъудзавай къуншидин кефи
хан тийин. Хизанда, магьледа,
хуьре садвал хьайила Ватандин
сенгерарни мягькем жеда. Пата-
рив гвайбурухъ галаз  хъсан
алакъаяр  хвейила  ислягь
уьмуьрдихъ умуд кваз, рикI ар-
хаин яз яшамиш жедайди фи-
кирдай акъуд тийин.

                   А. АЙДЕМИРОВА.

КЪУНШИВАЛ

Яргъа  авай  мукьвадалай...

Магьарамдхуьруьн
1- нумрадин юкьван
школа акьалтlарайдан
гьакъиндай 1998- йи-
суз Шамилова Рита
Насрулаевнадиз гайи
А-2630482- нумрадин
аттестат квахьуниз ки-
лигна къуватда ама-
чирди яз гьисабин.

    Редактордин
         чкадал
   Ф. ГЬАЖИЕВ.


