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РИКIЕЛ ХУЬНИН
ВА ГЪАМ ЧIУГУНИН
ЮГЪ Я

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ БАШЛАМИШАЙ
ЙИКЪАЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

УЬЛКВЕ КЪАРСУРАЙ ДЯВЕ
1941- ЙИСАН гатун
сифте варз уьлкведин тарихда мусибатдинди яз
гьатна. 22- июндиз Гитлеран Германияди дяве малумар тавуна Советрин
уьлкведал гьужумна.
Делилри тестикьарзавайвал, чи армия душманрин хураз кьегьалвилелди
экъечIна. Агъзурралди аскерарни командирар чанарилай гъил къачуна, душман виликди атун акъвазариз алахъна.
Амма къуватар барабар тушир. Гьавиляй дяведин
сифте йикъара гитлерчийрилай чи гзаф самолетар
терг ийиз,уьлкведин деринриз гьахьиз алакьна. Уьлкведин Яракьлу Къуватрихъ бес кьадар танкар, самолетар, тупар, автоматарни авачир. Советрин Союз армия ва флот яракьламишиз анжах эгечIнавай.
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РАЙОНДИ - ФРОНТДИЗ
МАГЬАРАМДХУЬРЯЙ фронтдиз
2500-далай гзаф итимар фена.
Абурукай 1800 касдилай гзаф Ватандин Чlехи дяведин ягъунрин
майданра игитар хьиз телеф хьана. Хуьрера дяведин ялав галукь
тавур хизан саки амукьнач. Зегьметдин фронтдани вири хуьрерай
гзаф инсанри иштиракна. Чи райондин аг ьал и йри танкарин
«Дагъустандин колхозчи» колонна
туькlуьрун патални пул кlватlуна
активвилелди иштиракна.
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Бязи маса кимивилерни
себеб яз чи кьушунрикай
гзаф телеф жезвай.
Германиядин генералрин фикир дяве 2-3 вацра
куьтяг ь ун т и р . Ид а хъ
б и н е а вачи з туш и р .
С С С Р - д а л в ег ь ед а л д и
Германия ди Европа дин
вири
уь л к в ея р
муьтIуьгъарнавай. А уьлк в ей р и н экон оми ка д и
душмандиз кIвалахзавай,
абурун яракьни душмандин гъиле гьатнавай.
Советрин халкь Ватан
хуьз къарагъна. Сифтегьан къизгъин женгерикай
са д Бр естд ин к ъеледа л
кьиле фена. Фронт къверд ава й гег ьен ш же з ва й ,
душман виликди къвезвай. Анжах 1941- йисан
зулуз Советрин кьушунри Смоленск шегьердин
патарив немсерин виликди атун акъвазарна, абур
оборона кьуниз мажбурн а . Д уш ма н мер ке зд а л
ахъай тавун патал ина Советрин аскерри игитвилелди женг чIугуна. Гьа и
я г ъ ун р а
л ап
викIегьвилелди иштирак
авур кьуд дивизияди уьлкведин кьушунрин тарихда сифте яз гвардейский
лугьудай тIвар къачуна.
Телефвилеризни килиг
тийиз гитлерчияр уьлквед и н дер и н р и з г ьа х ь и з
алахънавай. Литва, Латвия, Беларуссия, Эстония,
Молда вия, Украи надин
гзаф областарни душмандин гъиле гьатнавай. Ленинграддиз мукьва жезвай, Киевдив, Одессадив,
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ва уьлкве патал еке важиблувал авай шегьерив ва районрив агатзавай.

Шегьеррай, хуьрерай
гъиле яракь кьаз жедай
в и р и ф р он тд и з фен а й .
Дяведиз фейи бубайрин,
ст ха йр и н , б а г ъ ри й р и н
чкаяр эвез авур дидейринни яшлубурун, зегьметдиз къабил тахьанвайбурун хиве хуьруь нбур
фалди, мал-къара алафр а л д и т а ъми н а рун и н ,
фронтди з куьмекар г унин… везифаяр гьатна.
Жемятди вири четинвилеризни туькьуьлвилериз
таб гана, югъ-йиф талгьа н а п р ои зв од ст в од и н
вири хилера гьакъисагъвилелди кIвалахна. Туьрездалди цанар цаз, тума р гъ и л ер а л д и кут а з
агъзурралди гектарра бег ь ер а р
б ит ми ш а р н а .
М аг ьсул ар мукал ра лд и
г уь з , ц уь л ер а ра б а й р а
аваз хкиз, ратIарал яцар,
балкIанар квай ругунар
ишлемишиз гьар й исуз
фронтдиз агъзур тонндив
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агакьна техил гана. Кьакьан бегьеррин сир, лежберар
магьсулрихъ къайгъударвилелди гелкъуьн тир. ИкI дяведин йисара гьар са гект а рд а й 20 ц ен тн ерд ил а й
тIимил тушиз техил кIватI
хъувур вахтар гзаф хьана.
Техника авачиз, бегьем куьмека р
г а лач и з
ч ет и н
шартIара гьасилзавай ризкьидикай государстводин
планарни ацIурайла, колхозч ий р и н
з ег ь метд и н
йикъарайни гайила, игьтияж авай майишатрив техил
буржуна вугудай, базаррани
гудайди амукьдай. Делилр а й д яв ед и н д а р й и с а р а
дагъдин хуьрерин лежберри
чIугур зегьмет аквазва.
Ленинградди 900 йикъан
оборона игитвилел гьалтайла тарихда вичиз тешпигь
авачир хьтинди хьана. Зулуз
душман Москвадив агатна.
Немсер меркездиз гьахьдайдахъ, дяве куьтягьдайдахъ инанмиш тир. Москва
хуьн патал уьлкведин вири
пипIерай алава кьушунар
атана. Абуруз тIвар-ван авай
машгьур полководец Г.К.
Жукова руководство гана.

1 94 1 - й и са н д ека б рди з
Москвадин патаривай чи
к ь уш ун р и еке г ь уж ум
башламишна. Гуьгъуьнл а й Ст а л и н г р а д п ат а л
башламишай ягъунар ругуд вацра давам хьана. И
ягъунра 330 агъзурдалай
гзаф немсер есирда кьуна.
Сталинграддин ягъунри
вири дяведин гьал дегишарна. Чи кьушунри душман хайи чилелай тамамвилелди чукуриз башламишна.
ЧIехи Гъалибвал къаз а н миш а й 1 9 4 5 - й и с а н
сифте кьилерай чи кьушунар Германиядиз гьахьна.
Чи кьушунрин къаршидиз
С ША- д и н , Ан гл и я д и н ,
Франциядин кьушунарни
атана. 8- майдиз Гитлеран
Германияди н кьуш унри
рахун авачиз рей гунин
гьакъиндай Актунал къул
чIугуна. ИкI 1418 юкъузни йифиз давам хьайи дявед и уь лкве къа рсур на,
ада душмандиз чи халкьдин игитвал къалурна.

Р. МУРАДАЛИЕВ.

МАЛУМАТ
ШЕЙХЕРИН ШЕЙХ,
ИМАМРИН МУРШИД
Я ВУН

АЛАЙ ЙИСАН 29- июндиз Магьамамдхуьруьн
культура ди н Кl ва ли н
чlехи залда Дагъустандин ва Чечнедин пуд
имамдин муршид, вичин
чIехи Ватан- Дагъустан,
гьамни вирида гьуьрметзавай
гъвечIи
ха лкь- ле зг ияр чIехи
авур шейх МАГЬАМЕД
ла-Ярагъидин экуь къамат рикlел хкуниз талукьарна Республикадин
масштабда аваз гегьенш
форум кьиле фида.
Тlалабзава вири районэгьлийривай кьиле
физ ва й ме рг ьяма тлу
межли сд а
ишти ра к
авун.
ТЕШКИЛЛУВИЛИН
ОРГКОМИТЕТ.
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ШКОЛАЙРА каникулар башламиш хьанва.
Гьелбетда, каникулрин вахтунда аялри чпин вахт менфятлудаказ кечирмишунихъ, ял ягъунихъ, чпин сагъламвал мягькемар хъувунихъ еке метлеб ава.
Гьайиф гьи, чи Дагъустанда аялриз гатун вахтунда ял ядай лагерар гзаф авач. Шадвал кутадай кар ам я хьи, чи
Магьарамдхуьруьн районда аялриз ял
ядай «Приморский» лагерь кардик кваз гзаф йисар я. Ана гьар
йисуз Дагъустандин шегьеррай
ва районрай цIудралди аялри ял
язава, сагъламвал мягькемарзава. Лагерь тIебиатдин лап гуьзел чкадал ала. Ам гьуьлуьн патав, тамун юкь вал ала. Ина
школьникар яшамиш жедай, ял
ядай къулай шартIар яратмишнава, ксудай кьве мертебадин
дарамат, спортдин майданар,
столовая, медпункт кардик ква.
Аялриз йикъа 4 сеферда тIуьнар
гузва. Гьар юкъуз якIун хуьрекар
гьазурзава, яр-емиш ва ширинлухар гузва, машгъулатрин жуьреба-жуьре мярекатар тешкилзава. Гьар йисуз «Приморский»
лагердиз Махачкъаладай, Магь ар амд ху ь р уь н , Сул ейма нСтальский, Кьурагь, Рутул районрай аялар къвезва. Яшариз
килигна, абур группайриз пайнава. Гьар са группада дежурство
тухузвай тербиячиярни ава.
Аялриз дарих жедай вахт лагерда жезвач, кьилдин ва дестедин
программаяр тайинарнава. Ана
жуьреба-жуьре нянин шадвилин
межлисар, манияр лугь узва,
кьуьлер ийизва, лагерда авай
аялар гьамиша гуьзчивилик ква.
Аялриз яшайишдин къулайвилер яратмишун патал вири къуватар эцигзава. Абур гьич са
куьнихъни муьгьтеж туш. -Аялри ял язавай гьал бегелмиш хьанани квез?,- лагьана хабар кьуна за вичин гада лагердиз гъанвай са дидедивай.
-Лагерда кIвалах тешкилнавай гьалдилай, ана авай хъсан
къайдадилай чун диде -бубаяр
гзаф рази я. Гьавиляй за зи аял
гьар йисуз «Приморский» лагердиз гъизва .
Идалай алава яз, Приморскда авай гьуь лелай гъейри,

4

КЪУЛАЙ ШАРТIАРА

инихъ мад са кьетlенвал ава.
Инин тlебиат, адан гуьзелвал,
иллаки ина авай лианадин там.
Тlебиатдин гуь зелвилик ай лезет хкудиз, яни ял ягъиз иниз
г ь а р йи с у з Ро с с ия д ин ви р и
пипl ер ай тур истар къ везва.
Абур патал ина ял ядай, ксудай
кlвалер, фу-яд патал кафеяр,
столоваяр тешкилнава. Туристриз къуллугъ авун патал, вили-

райондин Администрацияди
туристар иниз желб авун, кьилин везифайрикай сад яз гьисабзава. Идахъ вичин себебарни авачиз туш. Райондиз
ял ягъиз къвезвай туристар
ичlи жибинар гваз къвезвач,
абуру ина жуьреба-жуьре харж ия р ийизва. Эгер ач ухдиз
рахайтlа, чи районэгь лийри
салара гьасилзавай яр-емиш

камаз транспортдин къайгъуни
а ву н в а . И хьт ин т еш к и л л у
кlвалахри ял язавайбуруз неинки са Прим орск дин , гь акl чи
райондин ва вири Дагъустанд ин т а р и хд и н , к ул ьту р а д и н
чк айриз тамашиз фидай мумкинвал гузва.
И къулайвилер тешкилнавай

мас а къ ачузва, туь к венр из,
базарриз физва, анра пулар
харжзава. Са гафуналди, им
чи райондиз къазанжияр гъидай мад са хел я. Алай йисуз
туристрин кьадар мадни артух
хьун гуьзлемишзава.
ЖАННА.
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ХАБАРРИН КИМ
ЦIИЙИ КАМАР

МГУ- дин глобальный процессрин факультетдин теклифдалди тешкилзавай РОГИС- да (Российское общество глобальных исследований) Дагъустандай са шумуд
алим гьатнава.
Обществоди 50 региондин
чирвилерин ва илимдин векилар санал кIватIзава. Адан
кьилин везифа глобальный со-

циальный ва социоприродный
процессрин гьакъиндай чирвилер артухарун ва
вилик тухун я.
Алатай гьяд
юкъуз Москвада и
обществодин собрание кьиле
фена. Собраниеда алимар, ДГУдин малимар тир
политический
илимрин кандидат Саида Сиражудиновади ва физико-математический илимрин кандидат
Саид Ниналалова, РОГИС- дин
Дагъустандин отделениедин
правлениедин членри иштиракна. Дагъустандин алимри международный терроризмди ва экстремизмди арадал гъизвай глобальный хаталувал чирунихъ
элкъуьрнавай кIвалах тухузва.

ШАД
ХАБАР
И ЙИКЪАРА чав
мад са шад хабар
агакьна. Алай йисан I0- июндилай I4июндалди Анапа
шегьерда Грэпплингдай ва ММАдай дуьньядин кубокдин турнир кьиле фена. Грэплингдай чи районэгьли
Шамил Абдулаев
заланвилин категориядай (55кг) гъалибчи яз экъечIна Iчкадиз лайихлу хьана ва адан тренер Садир Айвазова бразильский Джиу – Джитсу вили чIул къачуна.
Им чи кьегьал хва Садиран
нубатдин агалкьун я. Япарал
заланбурун арада самбодай

кьиле фейи Россиядин чемпионатда Садир Айвазован тербиячи Назим Саидова вичин заланвилин категорияда (57кг)
Россиядин Чемпионвилин тIвар
къазанмишна.

АГЬАЛИЙРИН
ИХТИЯРАР
ЧIУРНАВА
АЛАЙ йисан сад лагьай
паюна Росздравнадзордин
пешекарри ругуд сеферда
ахтармишунар тухвана. Тухвай кIвалахдин нетижада,
субъектри чпиз ганвай ихтиярар законодательстводи
истемишунрал амал тавуна
ишлемишуналди агьалийрин ихтиярар чIурай дуьшуьшар малум хьанва.
РФ- дин кIуьд субъектда,
гьабурукай яз Дагъустанда,
кьезилвилер авай рецептра
къалурнавай важиблу дарманралди агьалияр вахтунда таъминарнавач. Дарманар геж гунилай гъейри, кьезилвилер авай дарманар
къалурзавай рецептралди
таъминарунин месэладиз
элкъвенва. Ихьтин кимивилер са жерге муькуь регионрани ава.
Ахтармишунрин нетижаярни галаз вири информация компетентный органриз
рекье тунва, хабар гана Росздравнадзордин пешекарри.
Чна тренердиз ва жегьил
спортсменриз хьанвай агалкьун 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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Мукъаят хьана кIанда
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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 малуматар алатIа, абурун истемишунрал амал авунин чарасуз-

цин кIаниз чIугвазва. Дуьзгуьн
сирнав ийизвай касдивайни
гьамиша цихъ галаз женг тухуз
алакьзавач. Ял тунвай резинадин чархарал, месерал алаз
сирнавзава, ахпа абур кьезил
шейэр тирвиляй гару яна яргъариз тухузва ва гзаф вахтара абур элкъвезва. Ихьтин дуьшуьшра къерехда авайбур
агакьдалди абур батмиш жезва. ЧIехибур гьуьлуьз гьахьна,
гъвечIи аялар, вахар, стхаяр
цин хъерехда текдиз тур ва
абур хатадай алукьна цин къе-

вал ава. Алатай йисуз Дагъустанда эхъуьнардай сезон башламиш хьайидалай кьулухъ I2
кас батмиш хьана. Ихьтин мусибатдин статистикадин шагьидар хьанвай Республикадин
МЧС- дин Управлениеди чи
халкьдиз ва къвезвай мугьманриз мукъаят хьуниз эвер гузва. Амма садазни и малуматрихъ яб гуз кIанзавач. Чпин
сагъламвал, уьмуьр чпин гъиле авайди рикIелай ракъурзава. Гзаф дуьшуьшра элкъвена
хкведай къуватар бес тахьуни,
кIвачIерикай чил хкатайла теспача хьуни, зарб лепейри
рикIелай тефидай дуьшуьшрихъ гъизва. Яд элкъвезвай
чкайрив агатайла гьасятда

низ яд фейи дуьшуьшарни
малум я. Пияндиз циз гьахьзава, атай лепеди яна кIвачIер
хкудна ачух гьуьлуьхъди тухвай дуьшуьшарни хьанва .
Гьуьрметлу диде–бубаяр,
куь саймазвилин, мукъаятсузвилин нетижада рикIелай тефидай бедбахтвилер гъизва.
Иниз килигна сифте нубатда
санитарный гьалариз фикир
гун, жувахъ галай чIехи
гъвечIидал мухъаят хьун чарасуз я. Бубайрин мисалда лугьузвайвал цихъни, цIухъ галаз
гьуьжет жедач. Ша чна гьалалвилелди ял ягъуникай лезет
хкудин.
ЖАННА.

Чир хьун
хъсан я
*Мегъуьн тарцин, вакIан
кIирийрин (облепиха), японский
сафорадин чкалри бедендик
квай шекердин кьадар къайдадик
кутада. Цикорийдин ва репейникдин (кьакьар) дувулри чIарар,
сарар, кикер мягькемарда, вилерин экв хъсанарда. Абурук табагъдин шейэр А, Е, С, В, В-2, В6, В-9 витаминар. Омега -3, Омега-6, Омега -9 кислотаяр ва кремний гзаф ква.
*ВакIан кIирийрин (облепиха)
чкалри иммунитет хкажда, рикIин
кIвалах хъсанарда, бедендик иви
тIимил хьанвайла, ам къайдадиз
хкиз, иринламиш хьанвай (язва)
хирер, остеопороз азарар сагъариз куьмек гуда.
* Хъархъу тарцин таза хилерин чкалрихъ беденда авай йоддин кьадар ва нефесдин органар
къайдадик кутадай,гьакIни беденда авай жуьреба-жуьре паразитар (шарар ва мсб.) рекьидай
ва щитовидный железадин азарар сагъардай къуват ава.
*ЧIуру шабалатрин таран
чкалри рик1ин азарар, тромбофлебитар, фалуждин, варикоздин
азарар сагъариз ва бедендик
квай холестерин тIимилариз куьмек гуда.
*ЦIвелин тарцин чкалар куьлуь тварар акъатна, дакIуна яру
хьанвай (восполительные) азарар (маститы, циститы, кисты)
сагъар хъийидай къуватлу антибиотик я.
*Гъуьлцин тарцин, аморфдин,
лимондин, чIуру пIинидин чкалар
нервияр секинардай ва хъсан ахвар гъидай дарман я. Лимондин,
чIуру пIинидин, чумалрин, мерейрин,малинадин тарарин чкалар
ругур гьалимади иви хъсандиз
кьери ийида.
*Ичин тарарин таза хилерин
чкалри, жикIийрин ва инийрин
тарарин дувулри, гьакIни пырейдин ва свинороядин дувулри дуркIунар, туькьуьл ва цварадин куркур къумадикай ва
к уьлуь к ъванерик ай м ихь и
хъийида.
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ХИЗАНДИН БАХТ...
ЭХИРИМЖИ вахтара, чи
халкь девлетлу хьанва
лагьайтIа са кIусни
ягъалмиш жедач. Эцигзавай кьакьан, мягькем
кIвалери, гьаятдал алай
улакьри, алукIзавай багьа парталри, незвай
продуктри,
икьван
чIавалди такур жуьре
яр-емишри ва са жерге
маса крари идан гьакъиндай шагьидвалзава.
Регьятвилерикай, къулайвилерикай мад рахам и р. Т Iу б ил и с ай л а
кIвал михьзава, пекер
чуьхуьзва, як регъвезва, векь язава ва икI
мад. Гьамамар, регьятханаяр кIвалин къенера
хьанва, кими са шейни
авач.
Виридахъ вири ава,
амма къенин юкъуз вил
галаз мягькем ,бахтлу
хизанар цIаруз-кьериз
гьалтзава. Аламат жедай кар ам я хьи, гьафт е ди н ир и д ю к ъ уз н и
мехъерин теклифдин чарар къвезва. Са юкъуз
пуд мехъерик фейи вахтарни жезва. Фландан
руш а фландан гададиз
це
лагьана
ван
чкIидалди мехъерик теклифзава. Гьелбетда инсанар кIеве гьатайтIани
мехъерин тIвар кьурла
чаз хвеши жезва. Амма
гьайиф хьи и хвешивилер яргъалди давам жезвач. Мехъерин буржар
алатдалди жегьилар чара
хъижезва. Себебарни
гьар жуьре.
Икьван чIавалди секиндаказ намусдалди фу
незвай, хуьре аватIа

чир тахьай хизанда свас
атайла вучиз ятIани къал
гьатзава. И дяве физвай
вахтунда аяларни жезва.Чара хьайилани дяве куьтягь жезвач, ам мадни
къизгъин жезва. Гила са
тахсирни квачир малаик
хьтин аялар кIулавай залан парциз элкъвезва.
Папа вичелди итимди вичелди ялиз арада авай
аялри вуч гьиссзаватIа,
садани хабар кьазвач.
Уьмуьрдин виридалай
хъсан жегьил бере файдасуз дяведиз пучзава.
Виликдай цIуд-цIувад
кьил хизан са кIвале
авай, дарвилерни гзаф
ацалтзавай, вири сад хьана зегьмет чIугвазвай,
чIехи –гъвечIи чизвай еке
хизанда гьуьрметдивди
яшамиш жезвай. Яшайишдин рекьяйни артух къулайвилерни авачир. Къулара цIаяр хъийизвай, яд
са кьадар мензилдай
кIулаваз гъизвай, патаз
фидайла улакьдикай, недай
суьрсетдикай,
парталдикай кьитвал
а в а й . Ч I ех и и н с а н д и
туьгьмет авурла кьил
хкажна адан чиниз килигиз
жедачир.
Гила
лагьайтIа чIехибуруз
гъвечIибурукай кичIезва.
Аял шехьайла гъиле са ширинлух, фуан кIус ва я
суска вугудай. Гила абур
вири мобильный телефонри 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 шикилар чIехибур ацукьнавай суфрадихъни аквазва. Сада тIуьнрин
муькуьда авай чкадин
шикилар ягъиз соцсетрин гьарустадин майдандал акъудзава.
Эхиримжи вахтара пайда хьанвай и соцсетар
себеб яз, яргъал йисара яшамиш хьанвай,
агакьнавай аялар авай
хизанарни чкIизва. Чеб
куьчейра тIимил аквазвай хьиз телефонрани
хутазва…Кьейи-хайи вири
гьана жезва. Авур
тIуьн, алукIай партални, атай мугьманни раиж
авун адетдиз элкъвенва. Нагьакьан гьерекатрал машгъул хьана хизан, кIвал, дердияр
гъилелай вегьезва.
Мягькем хизан тешкилун,
ам хуьн, балаяр чIехи
авуна эвленмишун – ибур
чаз чIехи бубайрилай
атанвай хъсан адетар я.
Гьайиф хьи алай вахтунин жегьилри, абурухъ
галаз са яш хьанвайбуруни и адетрал амалзавач.
Эхиримжи йисара югъ
–йикъандавай артух жезвай чара хьунри обществодин мягькемвал зурзурзавайдакай, жавабдарвал квадарзавайдакай, инсандин къадирлувал агъуз аватзавайдакай, хизандин бахт
лугьудай ихтилат михьиз чи арадай акъатзавайдакай садани фикирзавач…
А.АЙДЕМИРОВА.
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КРОССВОРД
ДУЬЗ ЦIАРАРА: 1.Сесер гунин кампания. 4.Муьфте, гьакъисуз. 7.Магьсулдин са жуьре.
8.Дагъда. 9.Гьуьжетун, акъажун.
10.Гьуьрметлу, багьа. 12.Буржуна шей къачун. 13.Магьле.
14.Зиян гудайди. 16.Ядигар.
19.Хунча, нехиш авачир рак.
21.Гьафтедин са югъ. 22. Къимет
авай затl. 23.Мублагьвилелди,
бул яз. 24.Тамун гьайван.
ТИК ЦIАРАРА: 1.Прокуратурадин къуллугъчи. 2.Хат. 3.Кьилиз, чурудиз ядай лацу жанг.
4.Меккеда гьаж авуна хтай кас.
5.Гьисабунар гьализ чирдай
илим, ктаб. 6.Такьатсуз. 11.Дахдин стха. 12.Багьа. 14.Месэла.
15.Ихтибарсуз, итимсуз. 17.Чубанрин машгьур кицl. 18.Чанрикl, туьмер авун. 19.Къекъвераг.
20.Ам цlаюн винел жеда.
Кроссворд туькlуьрайди
Абдулзагьир АТАХАНОВ я.

АЯЛАР ПАТАЛ

ИМ МАСА ЖАНАВУР Я
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. Вичикни, масад вилик акатиз
кичIела, гзаф тади ква.
Расулан гъил акур малимди
адаз вичин предложение лугьун
теклифзава.

Кьилин редактор

А.А. ИСМАИЛОВ.

-Жанавурди хиперал вегьена,са нефесдал лагьана гадади.
-Аферин Расул, ваз вад. Фикир
ая, аялар. Мад ни туькIуьрна предложение.
Класс киснава. Садайни вансес 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 предложение, - теклифзава малимди.
-Жанавурди хиперал вегьена,-

мад са нефесдал ван алаз лугьузва гадади.
-Расул, жанавур галай предложение хьанай кьван.
-Малим, им маса жанавур я,са кIусни вичивай-вич квахь тавуна жаваб гана гадади.
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