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ГОЛОС  САМУРА

22-июнь
  РИКIЕЛ ХУЬНИН
ВА ГЪАМ ЧIУГУНИН
        ЮГЪ Я

МАГЬАРАМДХУЬРЯЙ фронтдиз
2500-далай гзаф итимар фена.
Абурукай 1800 касдилай гзаф Ва-
тандин Чlехи дяведин ягъунрин
майданра игитар хьиз телеф хьа-
на. Хуьрера дяведин ялав галукь
тавур хизан саки амукьнач. Зегь-
метдин фронтдани вири хуьрерай
гзаф инсанри иштиракна. Чи рай-
ондин агьалийри танкарин
«Дагъустандин колхозчи» колонна
туькlуьрун патални пул кlватlуна
активвилелди иштиракна.

РАЙОНДИ - ФРОНТДИЗ

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ БАШЛАМИШАЙ
                   ЙИКЪАЗ  ТАЛУКЬ  ЯЗ

УЬЛКВЕ  КЪАРСУРАЙ  ДЯВЕ
1941- ЙИСАН гатун

сифте варз уьлкведин та-
рихда мусибатдинди яз
гьатна. 22- июндиз Гитле-
ран Германияди дяве ма-
лумар тавуна Советрин
уьлкведал гьужумна.

Делилри тестикьарза-
вайвал, чи армия душман-
рин хураз кьегьалвилелди
экъечIна. Агъзурралди ас-
керарни командирар чана-
рилай гъил къачуна, душ-

ман виликди атун акъвазариз алахъна.
Амма къуватар барабар тушир. Гьавиляй дяведин

сифте йикъара гитлерчийрилай чи гзаф  самолетар
терг ийиз,уьлкведин деринриз гьахьиз алакьна. Уьлк-
ведин Яракьлу Къуватрихъ бес кьадар танкар, само-
летар, тупар, автоматарни авачир. Советрин Союз ар-
мия ва флот яракьламишиз анжах эгечIнавай.

2



             22- июнь, 2019- йис.

2

 

сес

Бязи маса кимивилерни
себеб яз чи кьушунрикай
гзаф телеф жезвай.

Германиядин генерал-
рин фикир дяве 2-3 вацра
куьтягьун тир .  Идахъ
бине авачиз  тушир .
СССР-дал вегьедалди
Германияди Европадин
вири уьлквеяр
муьтIуьгъарнавай.  А уьл-
квейрин экономикади
душмандиз кIвалахзавай,
абурун яракьни душман-
дин гъиле гьатнавай.

Советрин халкь Ватан
хуьз къарагъна. Сифтегь-
ан къизгъин женгерикай
сад Брестдин къеледал
кьиле фена. Фронт къвер-
давай гегьенш жезвай,
душман виликди къвез-
вай. Анжах 1941- йисан
зулуз  Советрин кьушун-
ри Смоленск шегьердин
патарив немсерин вилик-
ди атун акъвазарна, абур
оборона кьуниз мажбур-
на . Душман меркездал
ахъай тавун патал ина Со-
ветрин аскерри игитви-
лелди женг чIугуна. Гьа  и
ягъунра  лап
викIегьвилелди иштирак
авур кьуд дивизияди уьл-
кведин кьушунрин тарих-
да сифте яз гвардейский
лугьудай тIвар къачуна.

Телефвилеризни килиг
тийиз гитлерчияр уьлкве-
дин деринриз  гьахьиз
алахънавай. Литва, Лат-
вия, Беларуссия, Эстония,
Молдавия, Украинадин
гзаф областарни душман-
дин гъиле гьатнавай. Ле-
нинграддиз мукьва жез-
вай, Киевдив, Одессадив,

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ БАШЛАМИШАЙ ЙИКЪАЗ  ТАЛУКЬ  ЯЗ

УЬЛКВЕ  КЪАРСУРАЙ  ДЯВЕ
ва уьлкве патал еке важиблу-
вал авай шегьерив ва район-
рив агатзавай.

Шегьеррай, хуьрерай
гъиле яракь кьаз жедай
вири фронтдиз  фенай.
Дяведиз фейи бубайрин,
стхайрин,  багърийрин
чкаяр эвез авур дидей-
ринни яшлубурун, зегь-
метдиз къабил тахьанвай-
бурун хиве хуьруьнбур
фалди, мал-къара алаф-
ралди т аъминарунин,
фронтдиз куьмекар гу-
нин… везифаяр гьатна.
Жемятди вири четинвиле-
ризни туькьуьлвилериз
таб гана, югъ-йиф талгь-
ана  производстводин
вири хилера гьакъисагъ-
вилелди кIвалахна. Туь-
рездалди цанар цаз,  ту-
мар  гъилералди кут аз
агъзурралди гектарра бе-
гьерар  битмишарна .
Магьсулар  мукалралди
гуьз , цуьлер  арабайра
аваз хкиз, ратIарал яцар,
балкIанар квай ругунар
ишлемишиз гьар йисуз
фронтдиз агъзур тонндив
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агакьна техил гана. Кьакь-
ан бегьеррин сир, лежберар
магьсулрихъ къайгъударви-
лелди гелкъуьн тир. ИкI дя-
ведин йисара гьар са гек-
т ардай 20  центнердилай
тIимил тушиз техил кIватI
хъувур вахтар гзаф хьана.
Техника авачиз, бегьем куь-
мекар  галачиз  четин
шартIара гьасилзавай риз-
кьидикай государстводин
планарни ацIурайла, кол-
хозчийрин зегьметдин
йикъарайни гайила, игьти-
яж авай майишатрив техил
буржуна вугудай, базаррани
гудайди амукьдай. Делил-
рай дяведин дар  йисара
дагъдин хуьрерин лежберри
чIугур зегьмет аквазва.

Ленинградди 900 йикъан
оборона игитвилел гьалтай-
ла тарихда вичиз тешпигь
авачир хьтинди хьана. Зулуз
душман Москвадив агатна.
Немсер  меркездиз гьахь-
дайдахъ, дяве куьтягьдай-
дахъ инанмиш тир. Москва
хуьн патал уьлкведин вири
пипIерай алава кьушунар
атана. Абуруз тIвар-ван авай
машгьур полководец Г.К.
Жукова руководство гана.

1941- йисан декабрдиз
Москвадин патаривай чи
кьушунри еке гьужум
башламишна. Гуьгъуьн-
лай Ст алинград  пат ал
башламишай ягъунар ру-
гуд вацра давам хьана. И
ягъунра 330 агъзурдалай
гзаф немсер есирда кьуна.
Сталинграддин ягъунри
вири дяведин гьал деги-
шарна. Чи кьушунри душ-
ман хайи чилелай тамам-
вилелди чукуриз башла-
мишна.

ЧIехи Гъалибвал къа-
занмишай 1945-  йисан
сифте кьилерай чи кьушу-
нар Германиядиз гьахьна.
Чи кьушунрин къаршидиз
США-дин,  Англиядин,
Франциядин кьушунарни
атана. 8- майдиз Гитлеран
Германиядин кьушунри
рахун авачиз рей гунин
гьакъиндай Актунал къул
чIугуна. ИкI 1418 юкъуз-
ни йифиз давам хьайи дя-
веди уьлкве къарсурна,
ада душмандиз чи халкь-
дин игитвал къалурна.

    Р.  МУРАДАЛИЕВ.
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УЬЛКВЕ  КЪАРСУРАЙ  ДЯВЕ

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ БАШЛАМИШАЙ
                   ЙИКЪАЗ  ТАЛУКЬ  ЯЗ

АЛАЙ ЙИСАН 29- июн-
диз Магьамамдхуьруьн
культурадин Кlвалин
чlехи залда Дагъустан-
дин ва Чечнедин пуд
имамдин муршид, вичин
чIехи Ватан- Дагъустан,
гьамни вирида гьуьр-
метзавай  гъвечIи
халкь- лезгияр чIехи
авур шейх  МАГЬАМЕД
ла-Ярагъидин экуь къа-
мат рикlел хкуниз талу-
кьарна Республикадин
масштабда аваз гегьенш
форум кьиле фида.

Тlалабзава вири рай-
онэгьлийривай кьиле
физвай мергьяматлу
межлисда иштирак
авун.

           ТЕШКИЛЛУВИЛИН
                   ОРГКОМИТЕТ.

   МАЛУМАТ

ШЕЙХЕРИН  ШЕЙХ,
ИМАМРИН  МУРШИД
           Я ВУН
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ШКОЛАЙРА каникулар баш-
ламиш хьанва.

Гьелбетда, каникулрин вах-
тунда аялри чпин вахт менфят-
лудаказ кечирмишунихъ, ял ягъ-
унихъ, чпин сагъламвал мягьке-
мар хъувунихъ еке метлеб ава.
Гьайиф гьи, чи Дагъустанда аял-
риз гатун вахтунда ял ядай ла-
герар гзаф авач. Шадвал кута-
дай кар ам я хьи, чи       Магьа-
рамдхуьруьн районда аялриз ял
ядай «Приморский» лагерь кар-
дик кваз гзаф йисар я. Ана гьар
йисуз Дагъустандин шегьеррай
ва районрай цIудралди аялри ял
язава, сагъламвал мягькемар-
зава. Лагерь тIебиатдин лап гуь-
зел чкадал ала. Ам гьуьлуьн па-
тав, тамун юкьвал ала.  Ина
школьникар яшамиш жедай, ял
ядай къулай шартIар яратмиш-
нава, ксудай кьве мертебадин
дарамат,  спортдин майданар,
столовая, медпункт кардик ква.
Аялриз йикъа 4 сеферда тIуьнар
гузва. Гьар юкъуз якIун хуьрекар
гьазурзава, яр-емиш ва ширин-
лухар гузва, машгъулатрин жуь-
реба-жуьре мярекатар  тешкил-
зава. Гьар йисуз «Приморский»
лагердиз  Махачкъаладай, Ма-
гьарамдхуьруьн, Сулейман-
Стальский, Кьурагь, Рутул рай-
онрай аялар къвезва. Яшариз
килигна, абур группайриз пайна-
ва. Гьар са группада дежурство
тухузвай  тербиячиярни ава.
Аялриз дарих жедай  вахт лагер-
да жезвач, кьилдин ва дестедин
программаяр  тайинарнава. Ана
жуьреба-жуьре нянин шадвилин
межлисар, манияр лугьузва,
кьуьлер ийизва, лагерда авай
аялар гьамиша гуьзчивилик ква.
Аялриз яшайишдин къулайви-
лер яратмишун патал вири къу-
ватар эцигзава. Абур гьич са
куьнихъни муьгьтеж туш. -Аял-
ри ял язавай гьал бегелмиш хьа-
нани квез?,- лагьана  хабар кьу-
на за вичин гада  лагердиз гъан-
вай са дидедивай.

-Лагерда кIвалах тешкилна-
вай гьалдилай, ана авай хъсан
къайдадилай чун диде -бубаяр
гзаф рази я. Гьавиляй за зи аял
гьар йисуз «Приморский» лагер-
диз гъизва .

Идалай алава яз, Примор-
скда авай гьуьлелай гъейри,

ЯШАЙИШ

КЪУЛАЙ ШАРТIАРА

инихъ мад са кьетlенвал ава.
Инин тlебиат, адан гуьзелвал,
иллаки ина авай лианадин там.
Тlебиатдин гуьзелвиликай ле-
зет хкудиз, яни ял ягъиз иниз
гь ар йисуз  Россиядин вири
пипlерай туристар  къвезва.
Абур патал ина ял ядай, ксудай
кlвалер, фу-яд патал кафеяр,
столоваяр тешкилнава. Турист-
риз къуллугъ авун патал, вили-

камаз  транспортдин къайгъуни
авунва.  Ихьтин  тешк иллу
кlвалахри ял язавайбуруз неин-
ки са Приморскдин, гьакl чи
райондин ва вири Дагъустан-
дин  тарихдин,  к ультурадин
чкайриз тамашиз фидай мум-
кинвал гузва.

И къулайвилер тешкилнавай

райондин Администрацияди
туристар иниз желб авун, кьи-
лин везифайрикай сад яз гьи-
сабзава. Идахъ вичин себе-
барни авачиз туш. Райондиз
ял ягъиз къвезвай туристар
ичlи жибинар гваз къвезвач,
абуру ина жуьреба-жуьре хар-
жияр ийизва.  Эгер ачухдиз
рахайтlа, чи районэгьлийри
салара гьасилзавай яр-емиш

маса къачузва, туьквенриз,
базарриз физва, анра пулар
харжзава. Са гафуналди, им
чи райондиз къазанжияр гъи-
дай мад са хел я.   Алай йисуз
туристрин кьадар мадни артух
хьун гуьзлемишзава.

                          ЖАННА.
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ЦIИЙИ  КАМАР

ХАБАРРИН  КИМ

МГУ- дин глобальный про-
цессрин факультетдин тек-
лифдалди тешкилзавай РО-
ГИС- да (Российское обще-
ство глобальных исследова-
ний) Дагъустандай са шумуд
алим гьатнава.

Обществоди 50 региондин
чирвилерин ва илимдин веки-
лар санал кIватIзава. Адан
кьилин везифа глобальный со-

циальный ва социоприродный
процессрин гьакъиндай чирви-

лер артухарун ва
вилик тухун я.

Алатай  гьяд
юкъуз Москвада и
обществодин со-
брание кьиле
фена. Собрание-
да алимар,  ДГУ-
дин малимар тир
п ол ити ч ес к ий
илимрин канди-
дат Саида Сира-

жудиновади ва физико-матема-
тический илимрин кандидат
Саид Ниналалова, РОГИС- дин
Дагъустандин отделениедин
правлениедин членри иштирак-
на. Дагъустандин алимри меж-
дународный терроризмди ва эк-
стремизмди арадал гъизвай гло-
бальный хаталувал чирунихъ
элкъуьрнавай кIвалах тухузва.

 АГЬАЛИЙРИН
    ИХТИЯРАР
    ЧIУРНАВА
АЛАЙ йисан сад лагьай

паюна Росздравнадзордин
пешекарри ругуд сеферда
ахтармишунар тухвана. Тух-
вай кIвалахдин нетижада,
субъектри чпиз ганвай ихти-
ярар законодательстводи
истемишунрал амал тавуна
ишлемишуналди агьалий-
рин ихтиярар чIурай дуь-
шуьшар малум хьанва.

РФ- дин кIуьд субъектда,
гьабурукай яз Дагъустанда,
кьезилвилер авай рецептра
къалурнавай важиблу дар-
манралди агьалияр вахтун-
да таъминарнавач. Дарма-
нар геж гунилай гъейри, кье-
зилвилер авай дарманар
къалурзавай рецептралди
таъминарунин месэладиз
элкъвенва. Ихьтин кимиви-
лер са жерге муькуь регион-
рани ава.

Ахтармишунрин нетижа-
ярни галаз вири информа-
ция компетентный органриз
рекье тунва, хабар гана Рос-
здравнадзордин пешекарри.

   ШАД
 ХАБАР
И ЙИКЪАРА чав

мад са шад хабар
агакьна. Алай йи-
сан I0- июндилай I4-
июндалди Анапа
шегьерда Грэп-
плингдай ва ММА-
дай дуьньядин ку-
бокдин турнир кьи-
ле фена. Грэплинг-
дай чи районэгьли
Шамил Абдулаев
заланвилин катего-
риядай (55кг) гъа-
либчи яз экъечIна I-
чкадиз лайихлу хьа-
на ва адан тренер Садир Айва-
зова бразильский Джиу – Джит-
су вили чIул къачуна.

Им чи кьегьал хва  Садиран
нубатдин агалкьун я. Япарал
заланбурун арада самбодай

кьиле фейи  Россиядин чемпи-
онатда Садир Айвазован терби-
ячи Назим Саидова вичин за-
ланвилин категорияда (57кг)
Россиядин Чемпионвилин тIвар
къазанмишна.

Чна тренердиз ва жегьил
спортсменриз хьанвай агал-
кьун мубаракзава, къуй квехъ
чандин мягькем сагъвал ва
хкянавай спортдин рекье гьар
сеферда пьедесталдин вини
кIарариз хкаж жедай гьевес
ва къуватар хьурай.

Чиниз хабарар кlватlайди
       А. АЙДЕМИРОВА я.
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ГАТУН варцар алукьнава.
Школайрай ахъайнавай аялар
патал и вахт халис сувариз
элкъвезва. Патара авай чи
районэгьлияр, дагъустанвияр
гатун вахтунда яргъарай иниз
хквезва гьуьлерал эхъуьнар
ийида, ял яда лугьуз. Амма
гьина ял язаватIани, сифте
нубатда а чкадин экологиядиз,
санитарный гьалариз фикир
гана кIанда. Эгера «Экъуьн
къадагъа я», кхьенвай малу-
матар алатIа, абурун истеми-
шунрал амал авунин чарасуз-

вал ава. Алатай йисуз Дагъус-
танда эхъуьнардай сезон баш-
ламиш хьайидалай кьулухъ I2
кас батмиш хьана. Ихьтин му-
сибатдин статистикадин шагь-
идар хьанвай Республикадин
МЧС- дин Управлениеди чи
халкьдиз ва къвезвай мугьман-
риз  мукъаят хьуниз эвер гуз-
ва. Амма садазни и малумат-
рихъ яб гуз кIанзавач. Чпин
сагъламвал, уьмуьр чпин гъи-
ле авайди рикIелай ракъурза-
ва. Гзаф дуьшуьшра элкъвена
хкведай къуватар бес тахьуни,
кIвачIерикай чил хкатайла тес-
пача хьуни, зарб лепейри
рикIелай тефидай дуьшуьш-
рихъ гъизва. Яд элкъвезвай
чкайрив агатайла гьасятда

цин  кIаниз чIугвазва. Дуьзгуьн
сирнав ийизвай касдивайни
гьамиша цихъ галаз женг тухуз
алакьзавач. Ял тунвай резина-
дин чархарал, месерал алаз
сирнавзава, ахпа абур кьезил
шейэр тирвиляй гару яна яр-
гъариз тухузва ва гзаф вахта-
ра абур элкъвезва. Ихьтин дуь-
шуьшра къерехда авайбур
агакьдалди абур батмиш жез-
ва. ЧIехибур гьуьлуьз гьахьна,
гъвечIи аялар, вахар, стхаяр
цин хъерехда текдиз тур ва
абур хатадай алукьна цин къе-

низ яд фейи дуьшуьшарни
малум я. Пияндиз циз гьахьза-
ва, атай лепеди яна кIвачIер
хкудна ачух гьуьлуьхъди тух-
вай дуьшуьшарни хьанва .

Гьуьрметлу диде–бубаяр,
куь саймазвилин, мукъаятсуз-
вилин нетижада рикIелай те-
фидай бедбахтвилер гъизва.
Иниз килигна сифте нубатда
санитарный гьалариз фикир
гун, жувахъ галай чIехи
гъвечIидал мухъаят хьун чара-
суз я. Бубайрин мисалда лугь-
узвайвал цихъни, цIухъ галаз
гьуьжет жедач. Ша чна гьалал-
вилелди ял ягъуникай лезет
хкудин.

                              ЖАННА.

 Мукъаят  хьана кIанда
*Мегъуьн тарцин, вакIан

кIирийрин (облепиха), японский
сафорадин чкалри бедендик
квай шекердин кьадар къайдадик
кутада. Цикорийдин ва репейник-
дин (кьакьар) дувулри чIарар,
сарар, кикер мягькемарда, виле-
рин экв хъсанарда. Абурук та-
багъдин шейэр А, Е, С, В, В-2, В-
6, В-9 витаминар. Омега -3, Оме-
га-6, Омега -9 кислотаяр ва крем-
ний гзаф ква.

*ВакIан кIирийрин (облепиха)
чкалри иммунитет хкажда, рикIин
кIвалах хъсанарда, бедендик иви
тIимил хьанвайла, ам къайдадиз
хкиз, иринламиш хьанвай (язва)
хирер, остеопороз азарар сагъ-
ариз куьмек гуда.

* Хъархъу тарцин таза хиле-
рин чкалрихъ беденда авай йод-
дин кьадар ва нефесдин органар
къайдадик кутадай,гьакIни бе-
денда авай жуьреба-жуьре пара-
зитар (шарар ва мсб.) рекьидай
ва щитовидный железадин аза-
рар сагъардай къуват ава.

*ЧIуру шабалатрин таран
чкалри рик1ин азарар, тромбоф-
лебитар, фалуждин, варикоздин
азарар сагъариз ва бедендик
квай холестерин тIимилариз куь-
мек гуда.

*ЦIвелин тарцин чкалар куь-
луь тварар акъатна, дакIуна яру
хьанвай (восполительные) аза-
рар (маститы, циститы, кисты)
сагъар хъийидай къуватлу анти-
биотик я.

*Гъуьлцин тарцин, аморфдин,
лимондин, чIуру пIинидин чкалар
нервияр секинардай ва хъсан ах-
вар гъидай дарман я. Лимондин,
чIуру пIинидин, чумалрин, мерей-
рин,малинадин тарарин чкалар
ругур гьалимади иви хъсандиз
кьери ийида.

*Ичин тарарин таза хилерин
чкалри, жикIийрин ва инийрин
тарарин дувулри, гьакIни пы-
рейдин ва свинороядин дувул-
ри  дуркIунар, туькьуьл ва цва-
радин куркур къумадикай ва
куьлуь къванерикай михьи
хъийида.

Чир  хьун
хъсан я
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ХИЗАНДИН  БАХТ...
ЭХИРИМЖИ вахтара, чи

халкь девлетлу хьанва
лагьайтIа са кIусни
ягъалмиш жедач. Эциг-
завай кьакьан, мягькем
кIвалери, гьаятдал алай
улакьри, алукIзавай ба-
гьа парталри, незвай
продуктри, икьван
чIавалди такур жуьре
яр-емишри ва са жерге
маса крари идан гьакъ-
индай шагьидвалзава.
Регьятвилерикай, къу-
лайвилерикай мад раха-
мир. ТIуб илисайла
кIвал михьзава, пекер
чуьхуьзва, як регъвез-
ва, векь язава ва икI
мад. Гьамамар, регьят-
ханаяр кIвалин къенера
хьанва, кими са шейни
авач.

Виридахъ вири ава,
амма къенин юкъуз вил
галаз мягькем ,бахтлу
хизанар цIаруз-кьериз
гьалтзава. Аламат же-
дай кар ам я хьи, гьаф-
тедин ирид юкъузни
мехъерин теклифдин ча-
рар къвезва. Са юкъуз
пуд мехъерик фейи вах-
тарни жезва. Фландан
руш а фландан гададиз
це лагьана ван
чкIидалди мехъерик тек-
лифзава. Гьелбетда ин-
санар кIеве гьатайтIани
мехъерин тIвар кьурла
чаз хвеши жезва. Амма
гьайиф хьи и хвешиви-
лер яргъалди давам жез-
вач. Мехъерин буржар
алатдалди жегьилар чара
хъижезва. Себебарни
гьар жуьре.

Икьван чIавалди се-
киндаказ намусдалди фу
незвай, хуьре аватIа

чир тахьай хизанда свас
атайла вучиз ятIани къал
гьатзава. И дяве физвай
вахтунда аяларни жезва.-
Чара хьайилани дяве куь-
тягь жезвач, ам мадни
къизгъин жезва. Гила са
тахсирни квачир малаик
хьтин аялар кIулавай за-
лан парциз элкъвезва.
Папа вичелди итимди ви-
челди ялиз арада авай
аялри вуч гьиссзаватIа,
садани хабар кьазвач.
Уьмуьрдин виридалай
хъсан жегьил бере фай-
дасуз дяведиз пучзава.

Виликдай цIуд-цIувад
кьил хизан са кIвале
авай, дарвилерни гзаф
ацалтзавай, вири сад хьа-
на зегьмет чIугвазвай,
чIехи –гъвечIи чизвай еке
хизанда гьуьрметдивди
яшамиш жезвай. Яшайиш-
дин рекьяйни артух къу-
лайвилерни авачир. Къу-
лара цIаяр хъийизвай, яд
са кьадар мензилдай
кIулаваз гъизвай, патаз
фидайла улакьдикай, не-
дай суьрсетдикай,
парталдикай кьитвал
авай. ЧIехи инсанди
туьгьмет авурла кьил
хкажна адан чиниз кили-
гиз жедачир. Гила
лагьайтIа чIехибуруз
гъвечIибурукай кичIезва.
Аял шехьайла гъиле са ши-
ринлух, фуан кIус ва я
суска вугудай. Гила абур
вири мобильный телефон-
ри эвезнава. Зун къацел
ацукьайла мягьледа
цIудалай виниз аялар цлан
кIаневай куьсридал
ацукьна вири телефонрал
къугъвазва. Ибур чун хьиз
са кат-катлугзавач, сад-

садахъ галаз рахазвач
налугьуди ибур кимибур
я, чеб-чпихъ хъуьрез
телефондиз тIуб гузва.
Гьайиф хьи ихьтин ши-
килар чIехибур ацукь-
навай суфрадихъни ак-
вазва. Сада тIуьнрин
муькуьда авай чкадин
шикилар ягъиз соцсет-
рин гьарустадин майдан-
дал акъудзава.

Эхиримжи вахтара пай-
да хьанвай и соцсетар
себеб яз, яргъал йиса-
ра яшамиш хьанвай,
агакьнавай аялар авай
хизанарни чкIизва. Чеб
куьчейра тIимил акваз-
вай хьиз телефонрани
хутазва…Кьейи-хайи вири
гьана жезва. Авур
тIуьн, алукIай партал-
ни, атай мугьманни раиж
авун адетдиз элкъвен-
ва. Нагьакьан гьерекат-
рал машгъул хьана хи-
зан, кIвал, дердияр
гъилелай вегьезва.
Мягькем хизан тешкилун,
ам хуьн, балаяр чIехи
авуна эвленмишун – ибур
чаз чIехи бубайрилай
атанвай хъсан адетар я.
Гьайиф хьи алай вахту-
нин жегьилри, абурухъ
галаз са яш хьанвайбу-
руни и адетрал амалза-
вач.

Эхиримжи йисара югъ
–йикъандавай артух жез-
вай чара хьунри  обще-
стводин мягькемвал зур-
зурзавайдакай, жаваб-
дарвал квадарзавайда-
кай, инсандин къадир-
лувал агъуз аватзавай-
дакай, хизандин бахт
лугьудай ихтилат михь-
из чи арадай акъатза-
вайдакай садани фикир-
завач…
   А.АЙДЕМИРОВА.
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КРОССВОРД

Азадогълийрин СОШ-дин 9-
класс куьтягьайдан гьакъиндай
2012- йисуз Гьасанов Шамилаз
гайи 05 БВ 0053462- нумрадин
аттестат квахьуниз килигна
къуватда амачирди яз гьиса-
бин.

 ИМ  МАСА  ЖАНАВУР  Я
АЯЛАР  ПАТАЛ

Кьуд лагьай классда дидед
чIалан тарс тухузвай малимди
аялриз подлежащие ва сказуемое
галай простой предложение
туькIуьрунин тапшуругъ гана.

Класс киснава. Аялар ван
акъуд тавуна предложение
туькIуьриз алахънава. Амма
алакьзавай хьтинди туш. Гьа и
арада Расула гъил хкажна. Ви-
чикни, масад вилик акатиз
кичIела, гзаф тади ква.

Расулан гъил акур малимди
адаз вичин предложение лугьун
теклифзава.

-Жанавурди хиперал вегьена,-
са нефесдал лагьана  гадади.

-Аферин Расул, ваз вад. Фикир
ая, аялар.  Мад ни туькIуьрна пред-
ложение.

Класс киснава. Садайни ван-
сес акъатзавач.  Вирибуруз  вадар
къачуз кIанзава, амма рикIел
затIни къвезвай хьтинди туш.

Аквазва малимдиз, мад Расулан
гъил цава ава.

-Къе Расул активни яз аквазва.
Къарагъна лагь кван ви предложе-
ние, - теклифзава малимди.

-Жанавурди хиперал вегьена,-

мад са нефесдал ван алаз лугь-
узва гадади.

-Расул, жанавур галай пред-
ложение хьанай кьван.

-Малим, им маса жанавур я,-
са кIусни вичивай-вич квахь та-
вуна жаваб гана гадади.

               Фикрет  ГЬАЖИЕВ.


