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1- МАЙДИН СУВАР МУБАРАКРАЙ!
1-МАЙДИЗ чна гатфарин ва зегьметдин
сувар къейд ийиз яргъал девирар я. И суварихъ девлетлу тарих ава ва ам вири дуьньяда зегьметчийрин гегьенш къатарин ихтиярар хуьнихъ галаз сигъ алакъада ава.
Майдин йикъахъ галаз чна са жерге агалкьунар алакъалу ийизва, месела, муьжуьд
сятинин кIвалахдин югъ, гьар гьафтеда ял
ядай югъ гьа и йикъан къазанмишун яз гьисабзава.
Виликдай зегьметчийрин международный югъ яз къейдзавай и сувар къени зегьметчи халкь тупламиш хьунин югъ яз ама.
Ада тIебиат цIийи хъхьун, гележег хъсан ва
гуьрчег жедайдахъ инанмишвал лишанлу
ийизва.
За райондин вири агьалийриз гатфарин,
гьакъикъи халкьдин сувар рикIин сидкьидай
мубаракзава. Къуй квехъ вирибурухъ мягькем сагъвал, хизанда хушбахтвал, суварин
гуьгьуьлар ва зегьметда агалкьунар хьурай.

«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин кьил,
Фарид Загьидинович
АГЬМЕДОВ.

Атана май,
Гуьзелрин пай.
Яргъал рекьер атlана.
Гъиле-цуьквер.
Кlуфук ква хъвер
Свас хьиз цlийи чlагана.
Цавар рахаз,
Чlижер къугъваз,
Кьуд пад ава цуькведа,
Шадзава рикl.
Ийиз тебрик
Гатфар къацу лепеда.
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ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИН
КЪАРШИДИЗ
РИКIЕРА ЭБЕДИ
ЯЗ АМУКЬДА
ГЪ АП ЦЕ ГЬРИН к уь гь не
хуьре дидедиз хьайи Вагьабов Ниязан аял вахтар лап
четинбур хьана. Адан буба и
дуь ньядилай фад финикди
хизандин ак ьалтI тийидай
дердияр адан хивез аватна.
Ада малар, лапагар хвена,
вичелай гъвечIи стхадиз ва
вахаз тIуьн-партал гун патал
дидедиз вичелай алакьдайвал куьмекар гана.
Дяве башламишайла зегьметда лигим хьанвай Ниязни
хуьруьн комсомолрихъ галаз
хушуналди фронтдиз рекье
гьатна. Грузиядин Гори шегьерда жегьил аскервилин курсара
хьайи цIуд йикъалай ам къати
женгерин иштиракчи хьана.
Душмандихъ галаз сифте
женгиниз Нияз Вагьабович
Брянскдин патав экъечIна. И
къати женгера чи аскерри чпин
къастунал кIевивал къалурна
ва гитлерчийрин планар чIурна.
Гьа и женгина къалурай уьтквемвиляй Нияз Вагьабовичаз
«За отвагу» медаль ва Верховный главнокомандованиедин
Грамота гана.
Гуьгъуьнлай Вагьабов Нияза Фонинодин патав кьиле
фейи женгера, Смоленский
областдин ва Белоруссиядин
шегьерарни хуьрер душмандик ай азад авур ж енгера
дагъвидиз хас тирвал уьтквемвилелди иштиракна. Могилев шегьердин патав фашистрин десантдин аксина
кьиле фейи къати женг иллаки рикIелай алат тийидайди
хьана. Гьа и женгинай ада
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Верховный командованиедин
патай нубатдин награда къачуна.
Чи ватанэгьлиди Белоруссиядин, Украинадин, Польшадин шегьерарни хуьрер душмандикай
азад авур женгера иштиракна ва
дяве Берлинда акьалтIарна. Берлиндиз кьван рехъ кьезилди хьанач. Адал са шумудра хирер хьана, госпиталрани хьана, ахпа
гьар сеферда женгиник экечI
хъийиз хьана. Женгера къалурай
къагьриманвилерай викIегь аскер «Ватандин дяведин» 1- дережадин
ордендалди,
гьакI
цIудралди женгинин медалралди
ва Верховный главнокомандующийдин грамотайралди лишанлу
авуна.
Вагьабов Ниязан аскервилин
къуллугъ Гъалибвал къазанмишайдалай кьулухъни 8 вацра давам хьана. КIвализ хтайвалди ислягь зегьметдик экечI хъувуна. Ял
ядай вахт авачир. Гила колхоз
гуьнгуьна хтуна кIанзавай. Гуьгъуьнлай хуьруьхъ галаз ЦIийи
Гъапцегьрал куьч хьайила 25 йи-

суз совхозда малдарвиле
кIвалахна, та пенсиядиз
экъечIдалди.
Нияз Вагьабовича вичин
уьмуьрдин юлдашдихъ галаз
вад аял хвена чIехи авуна.
Гзаф фронтовикар хьиз,
ЧIехи Гъалибвилин 70 йис
къейдзавайла, фронтовик, комсомолец, зегьметдин зарбачи,
дах, буба Вагьабов Нияз чи
арада амач. Амма адан экуь
къамат ам чидай вирибурун
рикIера эбеди яз амукьда. Ам
кечмиш хьайидалай кьулухъ
гьар йисуз 9- Май фронтовикдин веледар, мукьва-кьилияр,
къуни-къуншияр кIватI хьана
хизандин сувар хьиз къаршиламишун чIуриз тежедай адетдиз
элкъвенва.
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ХУЬРУЬН МАЙИШАТ
МАЙВАЧИВАЛ

ВАХТУНДА
ГЬАЗУР ЖЕН
МАЙВАЧИВИЛИ эхиримжи
йисара чи райондин экономикада къвердавай тайин тир чка
кьазва. Шаз райондин саларбанри ва кьилдин ксари 80 агъзур тонндилай виниз салан
майваяр кIватIна. Четинвилер
гьалтзавай девирда ихьтин бегьер кIватI хъувун гъвечIи нетижа туш. Им райондин майвачивал вилик тухун патал гегьенш мумкинвилер ава лагьай
чIал я.
Са кар рикIел хкана кIанда,
салан майваяр фад битмишарзавайбурувай артухан хийирарни вахчуз жеда, вучиз
лагьайтIа майваяр базара багьаз гуда, государстводини
вини къиметрай кьабулда.
Алай вахт райондин майвачияр патал жавабдар вахт я.
ЦIийи бегьердин бине кутадай
йикъар алукьнава. Бегьердин
кьисмет гьазур хьунилай, адан
мягькем диб кутунилай гзаф
аслу жеда. Алукьнавай майдин
вацра салара штилар кутаз
башламишда. И жавабдар
кIвалахдиз хъсан тешкиллувал
таъминарна кIанда. Бул бегьер битмишарунин карда вахтунда ва хъсан ери аваз штилар гьазурунихъ еке метлеб
ава. Гьавиляй саларбанри и
месэладиз гзаф фикир гана
кIанда. Чил гьазурун, мумкинвилериз килигна ам гужлу авун
кьакьан бегьер патал женгинин
эвел пай тирди фикирдай акъудмир. Адан кьвед лагьай пай
салара акIурнавай штилар
эчIелрикай михьуникай, аззарихъни зиян гудай ашаратрихъ
галаз женг чIугуникай, алава
ем гуникай, эхирни бегьер пучвилер авачиз кIватI хъувуникай
ибарат я.

Салан майвайрин виниз тир
бегьерар битмишарунин карда
агротехникадин истемишунар
галай-галайвал кьиле тухунихъ
кьетIен метлеб ава. Эгер салан
майваяр гьасилун артухарунин
жигьетдай агротехникадин истемишунар галай-галайвал кьиле тухун тавуртIа, гуьзлемишзавай бегьерарни къачуз жедач.
БАГЪМАНЧИВАЛ

ХЪСАН
БЕГЬЕРДИН
ЗАМИН
ГАТФАР вичин ихтиярда
гьатнава. Ада багъманчийрин
дердиярни артухарнава. Багълар цIийи бегьердиз гьазурун
патал гатфар жавабдар вахт я.
Тарарин пунариз пер ягъун,
зиянлу гьашаратрин мукар тергун, герек авачир хилер атIун,
ятар гудай хулар ремонт хъувун, цIийи къелемар акIурун
ибур вири вахтуни истемишзавай серенжемар я. Вири и серенжемар багълара гатфарин
сифте йикъарилай башламишна кIанзавайбур я. Ингье агротехникадин кIвалахар тухудай
вахт атанва. КIанзавайди багълар чешнелу гьалдиз гъун патал гьар са кIвалах еридивди
кьилиз акъудун я.
Бегьер
артухардай
шартIарикай сад багълариз
бес кьадар яд гун я. Гатфариз
бегьем яд агакь тавур тарциз
кьурагьвили тади гуда. Ада
емишар куьлуь, бегьер тIимил
гунал гъида.
Багълара обрезка гьар йисуз тухузвай серенжем я. Кьурай, азар квай, сад-садавай
гуьцI жезвай хилер атIана
кIанда. Эгер тар къалин хилер
алайди яз хьайитIа, абур кьери ийида, нетижада тарце гзаф
экв, рагъ гьатдай мумкинвал

жезва. Гатфарин кьвед лагьай
варз алукьзава. ЦIийи бегьердалди хейлин вахт ама. Гьар са
йикъакай хийир къачун, багълара агротехникадин кIвалахар
вахтунда тамамарун кьакьан
бегьердин замин тирди багъманчийри фикирдай акъудна
кIандач.
Районда хуьруьн майишатдин делилралди алай вахтунда
карханайринни арендаторрин
багълар 6 агъзур гектардилай
алатнава. Багъларни хъсан
накьвар авай, дигиз жедай
хъсан чилера кутунва.
Аквазвайвал, райондин руководство экономикадин дибдин хел багъманчивал вилик
тухун, адан бегьерлувал хкажун
патал алахъзава. Райондин руководстводин фикир гележегдани багъларин кьадар артухарун, гьа са вахтунда гектардин
бегьерлувал хкажун я.
УЬЗУЬМЧИВАЛ

КЬАКЬАН
БЕГЬЕРДИН
БИНЕ
АГЪАДИХЪ ихтилат уьзуьмчияр патал кьетIен вахт алукьуникай, уьзуьмлухра агротехникадин гьар са кIвалах вахтунда
тамамаруникай физва.
ЦипицIдин тегьенг гелкъуьн
истемишдай набатат я. Уьзуьмлухра агротехникадин гзаф
кIвалахар гатфарин вахтунал
гьалтзава. ЦIийи бегьердин
бине кутун патал къулай гьава
авай гьар са йикъакай менфят
къачун лазим я. Алатай йисуз
районда санлай 13 400 тонндив
агакьна ципицIар кIватIна.
Районда уьзуьмри кьунвай
майданар йис-йисандавай артух жезва.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ХАТАЛУ ВАХТ АЛУКЬНАВА
АДЕТ ТИРВАЛ, гьар
йисуз цIаяр кьунин хаталувал артух жезва.
ХъуьтIуькай хкатнавай
салар, багълар, къурухрин уьруьшар кьурай
векьикай, зир-зибилдикай михьиз цIаяр язава. Тамарин къерехрив
къурухар гвай ксарин
мукъаятсузвилин нетижада шумудни са сеферда тамари цIаяр кьур
дуьшуьшар малум
я. Ихьтин цIаяр
кьунар мукьвалмукьвал Ярагърин,
Цlелегуьнрин, Магьарамдхуьруьн,
Къуйсунрин ва Гил ий р ин та м ар а
дуьшуьш жезва.
ТIебиатдал фейи
и нс а нр и ц I ая р
хъийизва, цIай
туьхуьр тавунвай
пIапIрусрин
кьатIар гадарзава. ЦIаяр хаталу
чкайрал авуни, абур тамавилелди хкадар тавуни, са гафуналди чи
мукъаятсузвили еке зиянар арадал гъизва.
Тамун патарив гвай хуьрерин агьалияр, абурун
кIвалер хаталувилик
акатзава.
Гьар йисуз Магьарамдхуьруьн лесничестводи са шумуд гектар чилел гьар жуьре жинсерин къелемар цаз тамар
цIийи хъийизва. ИкI
алатай хемис юкъуз
Къуйсунрин кьилихъ галай 39- кварталда I5002000-дав агакьна пипин
къелемар цанва. Ярагъ4

къазмайрин пограничный
зонадин кьилихъ галай 5
гектар чилел кIеви жинсинин тарарин къелемар
кутуна. Гьар зулухъай
а б ур у т у ма р , ц ил е р
кIватIиз Махачкъаладин
лабораториядиз рекье
твазва ва гьанай рази
жедай жаваб хтайла абур
цазва. И карди артух
харжияр галачиз жуван
зегьметдалди къелемар

битмишардай мумкинвал
гузва.
Магьарамдхуьруьн лесничестводи кьуд райондин тамарал гуьзчивал
тухузва ва абурухъ гелкъвезва. ИкI алай йисуз, Ахцегьиз мегъуьн,
пипин, ясендин I200 къелем рекье тунва. Лесничестводин гьар са работникдихъ гуьзчивал
тухузвай участокар ава.
Абур мукьвал-мукьвал физ
патрул ийиз хквезва.
Участокда цIай кьур дуьшуьшда гьасятда райондин лесничестводиз хабар агакьарзава. Лесничестводихъ яд авай ма-

шин ва цIай хкадарун
патал герек тир вири
алатар ва тадаракар
ава. Чна гьар йисуз
хуьрерин администрацийрин кьилерихъ галаз
договорар кутIунзава.
Абурухъ галаз сигъ
алакъаяр хуьз алахъзава. ЦIаяр кьур дуьшуьшра чаз гьабуру, хуьрерин агьалийри куьмекар гузва. Чи къуват
агакь тийизвайла
чна
республикада
авай пожарный
центрдай куьмекдиз эверзава. ГьакIни
обшественный
противопожарный бригадаярни кардик
ква.
Мад сеферда чахъ са
тIалабун ава.
Гьаваяр чими
хьуникди, хъач, цири
кIватIдайдини, ял
ядайдини гзаф жезваим адет я. ЦIай кутунвай зир-зибил кана
алахьдалди гуьзчивал
авун, хъувунвай цIай
герек амачирла тамамвилелди туьхуьрун,
цIай квай пIапIрусар
гадар тавун инсанривай
тIалабзавай истемишунар я. ТIалабда цIай
кьуна акур дуьшуьшра
тади гьалда агъадихъ
гузвай нумрадиз зенг
авуна хабар гун; 8928878- 25-24.
Магьарамдхуьруьн
лесничество.
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Чирвал
къачунин
важиблувал

* * *
АЛЛАГЬ дишегьлидин зур- кьунвай стунрин (абур I27

ЧИРВАЛ - им Аллагьди
чаз ганвай виридалайни
хъсан савкьват я. Гьа
пишкешди инсандинни
гьайвандин арада тафават твазва. Бес инсанрихъ галаз гекъигайла
гьайванар, фикир авуниз
ва чирвал къачуниз къерех тушни? Гьайванар
анжах чпин гьевесрин
есирда ава. Гьавиляй,
акьул авай, фагьумлу,
чирвал къачуз алакьзавай инсанрай айиб амалар акъатайла, абур акьулсуз гьайванрилайни
агъуз аватзава. Амма
инсанривай Аллагьдин
вилик чпин дережа хкажиз алакьзава, чаз Халикьди гзаф мумкинвилер
ганва. Абурукай сад чирвал къачун я.
Пак тир Къуръанда
илимдихъ ва чирвилерихъ
галаз алакъалу 719 гаф
ава. Мугьаммад пайгъамбардиз (салат ва салам хьуй адал) магъарада авайла Къуръандин
сифте атай гаф «Икъраъ»
тир, яни, им араб
чlалал «Кlела» лагьай
гаф я.
Гьадисда лугьузва:
«Чирвал къачуниз чалишмиш хьун- им гьар са
мусурман итимдин ва
дишегьлидин буржи я».
Гьикьван чирвилер
къачуз хьайитlа, гьакьван инсандихъ агалкьунар жеда.
«АС-САЛАМ»
газетдай.

ба и ибадатхана чи эрадал
къведалди 6-асирда эцигнай.
Артемисиондин машгьурвал
акьван чIехи тир хьи, Грециядин вири агьалийри чпин пулар гьана эцигиз хьана. Чи
эрадал къведалди 356-йисан
2I-июлдиз Герострата Артемидадин ибадатханадиз цIай
яна. Гуьгъуьнлай ибадатхана
гележегда Азия дяведалди
къачур Александр Македонский хайи юкъуз кана лугьуз риваят акъатна. 25 йисалай
Александр шегьердив агатайла адаз ибадатхана виликдай
авай гьайбатлувилелди хкажиз
кIан хъхьана. КIвачел ахкьалдарунин кIвалахриз регьбервал гузвай архитектор Дейнограта адан виликан акунар хвена, анжах дарамат гурарин
кIарариз ухшар авай мадни
кьакьан бинедал хкажна.
Ибадатханади зурба майдан кьазвай – II0-55 м, имарат
кьве жергедалди элкъуьрна

авай) кьакьанвални гьейбатлуди тир – I8 метрдихъ агакьнавай. Адан къав мармардин
сахсийралди кIевнавай. Имаратдин лайихлувилерикай
сад дибдай саки инсандин
буйдихъ агакьна нехиш
атIанвай шикилралди безетмишнавай 36 сокун тир. Артемисиондин шикилрин галереядихъни лап чIехи машгьурвал авай. И пак чкади римлянар атайлани цуьк ахъагъиз хьана.
263-йисуз Малый Азиядиз
сухулмиш хьайи гатри ибадатхана тарашна, 39I-йисуз
Римдин империяда гзаф аллагьриз икрамун къадагъа
авун нубатдин ягъун кьун хьана.
Малум тирвал, гьеле мад
кьве асирда Артемидадиз
ибадат авун давам хьана.
Анжах залзала хьайидалай
кьулухъ и чка ичIи хьана.

* *сад *тир вирида гьуьрметза-

ШЕЙХ Агьмед Йесеви гьеле аял вахтарилай башламишна Мугьаммада къалурай рекьяй физ алахъна. Пайгъамбар 63 йис хьайила кьейиди
чизвай адаз вични гьа яшда
аваз кьин кIан хьана, гьикI хьи,
пайгъамбардилай гзаф яшамиш хьун ада ВИЧ патал лайихсуз кар яз гьисабна. Амма
ам кьенач. Ада ВИЧ гележегда яшамиш жедай кIвал чилик
туькIуьрун эмирна. Ада чилик
квай и кIвале ученикриз тарсарни гуз хьана.
Экуь дуьньядал экъечI
хъийин тийиз ам и чилик мад
63 йисуз яшамиш хъхьана.
Йесевидин ученикрикай

вай сейид Мансур Ата са сеферда чилик квай малимдиз
мугьман хьана. И чка акурла
сифте адан рикIиз гзаф дар
хьана. Ахпа элкъвез-элкъвез
хъсандиз тамашайла адаз и
чка гегьенш бахча хьиз акуна. Гьасятда адан фикирни
дегиш хьана: «Аллагьди вичиз кIани лукI садрани дарда
твадач».
Къерехдилай тамашайла
ихьтин чlехи инсанри кечирмишзавайди азиятдик квай
уьмуьр хьиз аквада, амма
гьакъикъатда абур чеб патал
ихьтин уьмуьр абуру женнетдив гекъигзава.
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ТАРИХ
ТАРИХДИН бязи чешмейри
тестикьарзавайвал, Валерий
Чкалова Кефер патан полюсдай акъваз тавуна Америкадиз
лув гун мах я. Чкалов хатадай
Ванкувердиз акъатна. Советрин летчик Америкадин континентдиз акъатуниз са багьна,
рехъ жагъурун патал чи гьукуматди вичин летчикдикай
инанмиш жедай хьтин мах
туькIуьрна.
***
ИОСИФ СТАЛИН. Джугашщвили тIвар ада I9I2- йисуз
кьабулна. Ихьтин тIварар адал
вири къанни цIуд алай. Эхиримжи къанни вад йисан вахтунда вождуни гьич са манат
пулни харжнач. Магазинриз
эсиллагь фидачир. Адан секретаррикай сад тир Борис Бажанова кхьенай: «Сталин гьамиша секин ва гьар са кlвалах
кьиле тухуз алакьдай кас тир.
Кьадардилай гзаф кисай ва
амалдар кас тир. Кьисас вахчуз алахъдай кас тир. Садрани, садазни са затIни гьалалдачир, я рикIелайни алуддачир. 20 йисалайни кьисас вахчудай.
***
АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВАКАЙ I935- йисуз социализмдин
зегьметдин Игит хьана: малум
тушир шахтерди са сменадин
план I4 сеферда артух
ацIурна. 50 йис алатайла малум хьайивал, и нетижа къалпди яз акъатна, гьикI хьи, Стаханован норма са шумуд касди тамамарнавайди тир. Гьукуматди гьа и саягъда уьлкведа зегьметдин бегьерлувал
артухарун кьетIна. Идахъ галаз
сад хьиз Стаханован гьални
хъсан хьана. I936- йисуз адакай инструктор, са тIимил вахтарилай шахтадин начальник
хьана.
I943йисалай
цIивиндин промышленност6

дин Министерстводин аппаратда кIвалахна. Дуланажагъни пис
тушир: вацра 2000 манат мажиб
къачузвай (юкьван мажиб 475
манат тир). Адаз кьве машин
авай. ВКП (б)- дин ЦК-да авай
юлдашри Маленковаз кхьена:
«Стахановахъ галаз хьайи

суьгьбетрай малум жезвайвал,
ада саки са затIни кIелзавач,
культурадин жигьетдай гуьгъуьна амукьзава… Чна адаз
кIевелай туьнбуьгь авуна ва вичин уьмуьр цIийикIа туькIуьр
хъувун, ресторанриз тIимил
фин лазим тирди лагьана.
Адан патав мукьвал-мукьвал
вичин хуьруьнвияр къвезва,
аквадай гьаларай абур са акьван хъсан инсанар туш, абуру
адавай жуьреба-жуьре чпин
хсуси дердияр кьилиз акъудун
тIалабзава. Эгер адавай кьилиз акъудиз тахьайтIа, ам хуьруьнвияр, дустар рикIелай
алуднавай кас я лугьуз чинар
кузва, адав эрекь хъваз тазва».
***
МИХАИЛ ШОЛОХОВАН
«Тихий Дон» роман чапдай
акъатайдалай гуьгъуьниз ам
чIехи гьакимрин рикI алай кас
хьана. Казакрин Вешенский
станцияда вичин рикIиз
кIандайвал яшамиш жез ацукьна. Шотландиядай ва Даниядай гъайи малар, хсуси самолет, Москвада хъсан кIвалер
авай. Ам гьакI Ленинский, Сталинский, Нобелевский премийрин лауреатни тир. Бязи делилри шагьидвалзавайвал,
«Тихий Дон» кхьейди Михаил
Шолохов ваъ, Федор Крюков
тир.

Тарихдикай материалар
жуьреба-жуьре чешмейрай
кIватIайдиР. МУРАДАЛИЕВ я.

2- май, 2020- йис.
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ЧИ ХАЛКЬДИН
КАМАЛЛУ
МИСАЛАР
*Авай гаф чинал лугьудай
душмандикай ваъ, чинал чин
чуьхуьдай дустуник ай кичIе
хьухь.
*Акьуллубур чеб- чпихъ галаз душман жедач,ахмакьбур
дуст жедач. *Алчахдикай дуст
кьадайди вич алчах я.
*Ахмакь дустунилай акьуллу
душман хъсан я.
*Бегьема итимди дустар
кьадач, адаз дустар жагъида.
*Бегьемсуз дуст жедалди
тек амукьун хъсан я.
* Бурж вугудайла-дуст, бурж
къахчудайла-душман.
*Буьркьуьди буьркьуьдан
дуст жеда.
*Вафасуз дуст авайдаз душман герек туш.
*Ви душман кIанзавайдаз
вун кIанзавач.
*Ви душмандин душман ви
дуст я.
*Вири крарин цIийидалай,
дустунин куьгьнеди хъсан я.
*Виш дуст тIимил я, са душман- гзаф.
*Виш манатдилай са дуст
хъсан я.
*Гьуьрметди гьуьрмет къазанмишда.
*Дуст авачирди бегьем инсан туш.
*Дуст атайла,шадвал чуьнуьхмир.

КАМАЛЛУЙРИН МЕСЛЯТАР
*Маса касдиз гзаф рахадай мумкинвал це,
*Эгер куьн гьахъ туштIа, и кар чуьнуьх
адан суьгьбет кьатIмир ва жув тIимил рахаз чатавуна хиве яхъ.
лишмиш хьухь.
*Суьгьбетчидихъ яб акализ вердишара.
*Куьне лагьай фикир патав гвайдаз вичинди
Ада вичикай суьгьбет ийидайвал руьгьламихьиз гьисабдай мумкинвал це.
ша.
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