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ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИН
СУВАРИН ТЕБРИК

I945- ЙИСАН рикIелай алат
тийидай Гъалибвилин йикъалай инихъ гзаф йисар алатнава, чандилайни гъил къачуна
Ватандин азадвал хвейибур
фадлай кьуьзуь хьанва. Амма
чун патал абур эбеди жегьилар
ва жуьрэтлу игитар яз, Гъалибвални чи рикIера авай эбеди сувар яз амукьда. Къе чна
фронтовикриз, далу патан ветеранриз ва абурун невейриз

9-МАЙДИН СУВАР рикIин сидкьидай тебрикзава.
Гъалибвилин Юкъуз чаз азадвал ва аслу туширвал гъайи
ГЪАЛИБВИЛЯЙ чIехи несилдиз
рикIин сидкьидай чухсагъул лугьуз кIанзава ва гъалибчи несилдиз 9-майдин югъ мубаракзава.
Гъалибвал къазанмишай
йикъалай инихъ несилар дегиш
хьана, чун чIехи хьана. Гила ислягьвилин къаравулда акъваздай

чи нубат атанва. Чун бубайрин
женгинин адетриз вафалу жедайдахъ ва абур ян тагана давамардайдахъ рикIивай инанмишвал ийиз кIанзава.
Чи чIехи уьлкведин халкьарин
туьхуьн тийидай Гъалибвилик
чи районэгьлийрини чпин чIехи
пай кутуна. Чи райондай
фронтдиз 2500 касдилай гзаф
фена. Абурукай Ватандин ЧIехи
дяведин ягъунрин майданра I800
касдилай гзаф телеф хьана.
АтIугъай а йисара далупата
амайбуруни фронт суьрсетдалди таъминарун патал югъ- йиф
зегьмет чIугуна. Чаз азадвал ва
ислягьвал гъайи, и кар патал
галатун тийижиз зегьмет
чIугур вирибуруз къе чна кьилер
агъузна икрам ийизва.
Гьуьрметлу ветеранар ва
вири районэгьлияр! За квез «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный райондин Администрациядин тIварунихъай ЧIехи
Гъалибвилин 75 йис тамам хьун
мубаракзава. Къуй квехъ сагъвал, бахтлувал, кIвалахра агалкьунар ва кьилел эбеди михьи
цав хьурай.

Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин Кьил.
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«ДУЬНЬЯ секин
тушир. Немсер лап
япун кIанел акъвазнавай. Абурун чIуру
фикиррикай чаз хабар тир. Гьавиляй
чунни йифиз-юкъуз
гьазур яз акъвазнавай. Каунас шегьердин патав чи
аэродром гвай.
Экуьнлай няналди
чи пеше чирвилер
артухарун, дяведин
машинар гьамиша
гьазур яз хьун тир.
Эхиримжи са шумуд юкъуз чи аэродромдал самолетар бомбаярни
аваз акъвазнавай.
1941- йисан 22июндин йиф тир.
Садлагьана тревога малумарна. Аскерар тадиз парталар алукIна жергейра акъвазна.
«Самолетриз» команда гана. Амма
чун геж хьана. Чи
аэродромдин винел немсерин самолетар агакьна. Бомбаяр вегьез, тупарайни пулеметрай
ягъиз башламишна. Бомбаярни аваз чи самолетар аэродромдал са-сад кьиткьинзавай.
Немсерин самолетар алатайла чакай сагъдиз амукьайбур тадиз кIватI хъхьана. Гзафбурал хирер хьанвай. Чун хата
тахьана амай самолетра
ацукьна гьавадиз хкаж хьана.
Чи истребителри немсерин
бомбардировщикрихъ калтуг2

на ва абурукай кьвед гуьгъуьна
гум аваз виняй агъуз ракъурна.
Ингье, чун Кенигсбергдин винел ала. Югъ я. Чна душмандин
дяведин объектрал, техникадал,
эшелонрал бомбаяр вегьез, тупарайни пулеметрай гуьлле гузва. Чилелай аквазвайди гумни
ялав я.
1946- йисуз хайи хуьруьз отпускадиз хтай Сейфудинов
Шагьбубади вад йисуз давам
хьайи къизгъин женгерикай
авурди куьруь и са ихтилат тир.

Адан хурал кьве орденди ва са
шумуд медалди нур гузвай.
Бес абур гьар сад са чIехи
вакъиадихъ галаз алакъалу
тушни? Амма Шагьбубадиз
абур рикIел хкиз кIан жедачир.
Ам хуьруьн секинвиликай,
тIебиатдин гуьзелвиликай лезет къачуз, гьар
са кIвализ, гьар
са
куьчедиз
дикъетдалди тамашиз, аял вахтар рикIел хкиз
Билбилхуьруьн
куьчейра къекъведай.
Шагьбуба
хуьре авачиз
саки цIуд йис
алатна. Амма и
йисаривай хуьруьн шикил дегишариз хьанвачир.
Дуьз
лагьайтIа, адаз
чидай са бязи
инсанар амачир,
хуьр виликандалай юхсул хьанвай.
Ам 1936- йисуз цIемуьжуьд
йиса авай жегьил яз вичин чирвилер артухарун
патал Бакудиз
фена. Адакай
Азизбегован
тIварунихъ галай
нафт гьялдай заводдин рабочий
хьана. Гьа са вахтунда Шагьбуба аэроклубда авиаспортдални машгъул хьана.
1938- йисуз Советрин Армиядин жергейриз Сейфудинов Шагьбуба гьазур летчик ва
парашютист яз фена. Ина ада
вичин чирвилерин устадвал
мадни артухарна.
Ватандин ЧIехи дяве башламиш хьайила жегьил офицерди вичин вири чирвилер,
къуват душман терг авун патал
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2
гана. Каунасдин аэродромдал
ада душмандин сад лагьай
ягъунар викIегьвилелди кьабулна ва адалай кьисас вахчуна.
Шагьбубади вичин сифте
гьунарар йигин бомбардировщикда аваз Смоленскда, Брянскда, Каунасда, Ригада, Шауляйда къалурна. Чибур гьикьван
викIегьвилелди
кикIизвайтIани, дяведиз хъсандиз гьазур хьанвай, гъиле гужлу яракь авай душмандин хура
сифте йикъара яргъалди дурум ийиз жезвачир. Шагьбубади вичин са чарче икI кхьенай:
«Чун Шауляйдин аэродромдилай тапшуругъ тамамариз къарагъна. Къалурнавай объектрал бомбаяр вегьена хкведалди анжах зур сят вахт алатна.
Чун Шауляйдин аэродромди
кьабул хъувунач, ам фашистрин гъиле гьатнавай. Абур гьелелиг маршдалди вилик къвезва. Атурай. Акван гьинал
кьван фидатIа. Москвадиз абурувай физ жедач. И йикъара
чнани цIийи самолетар къачун
лазим я. Ахпа чна и фашистар
атай чкадиз кьван рекье хутада».
Са тIимил йикъарилай чи
летчикар цIийи самолетра
ацукьна. Абуру немсерин «асрин» чан акъудзавай, абур чеб
гуьзлемиш тавур чкайра пайда
жезвай, абуру чпиз чешне авачир гьунарар къалурзавай.
Ихьтин къизгъин са женг Сталинграддин винелни кьиле
фена.
Шегьердин винел ажалдин
пар гваз къекъвезвай фашистрин самолетрин рехъ чибуру
атIана. Са шумуд декьикьада
сад-садак акахьна. Фашистар

са-сад гумни-ялав галаз агъуз
физвай. Чи са бомбардировщикдин викIегьвал, истребителдилайни зиреквал акурла немсерин кьил квахьзавай. Ам
гагь садал, гагь садал тепилмиш жез тарандиз физвай.
Эхирдай гьавада амукьайди чи
са бомбардировщикни немсерин кьуд истребитель тир.
Исятда Шагьбубадиз вичикай гуьгъуьна нуькIвер гьатнавай лекьрен ухшар къвезвай.
Амма чи дагъдин лекь немсерин нуькIверал ара-ара ваъ,
ара датIана тепилмиш жезвай.
Ингье, абурукай сад луварикай
рагъул гум хкатиз агъадалди
физва.
И женг эхирдалди давам
жедай, эгер… Самолетда кудайди амач. Гила пуд истребителдин хурукай саламатдиз къутармиш хьун мумкин тушир.
«Лекь- лекь хьиз кьин лазим я».
И фикир рикIе аваз Шагьбубади эхиримжи стIалар, эхиримжи къуватар, диде Ватандихъ
авай кьван вичин вири кIанивал
кIватI хъувуна са шумуд декьикьада душмандин зегьле ракъурдай хьтин гьужумар авуна. И
декьикьайра адан «СБ» гъуьрчел вегьезвай дагъдин лекьрез
гзаф ухшар тир, истребителрин
ийир-тийир квахьна. Шагьбубади абуруз цавукай кьифрен
текIвен ийидай, амма и декьикьаяр яргъибур хьанач. Самолет виняй агъуз аватиз башламишна. «Лекь гьамиша лекь
хьун лазим я,- фикирзавай ада.
Шагьбубади парашют гваз хкадарна. «Самолет гьайиф… Чи
далу пад сагърай, цIийи самолетар хкведа. За и фрицриз чна
гьикI дяве ийидайди ятIа чирна…».

И декьикьайра Шагьбубадин
рикIяй тефизвай фикир авачир.
Кьил квахьнавай фрицар и
чIавуз чеб-чпел хтана. Абур
викIегь хъхьана. Парашютдиз
гуьлле гуз башламишна. Секин
хъхьана. Абур элкъвена катзава. Шагьбубади кьуд пата вил
экъуьрзава. Чибур! Циферикай
сад-сад хкатиз абурун гуьгъуьниз чи истребителар физва.
Гуьллейри саф-саф авунвай парашют гваз са декьикьадилай
ам рум кваз чиле акьуна.
Са тIимил вахтарилай госпиталдай экъечIай Шагьбубади
Сталинграддин женгера иштирак хъувуна. Ватандин ЧIехи дяведин женгерин география Шагьбуба патал гзаф гегьеншди хьана. Севастополда дяве куьтягьай Сейфудинов Шагьбуба хурудал «Ватандин дяведин» 2- дережадин ва «Яру Гъед» орденар,
«Сталинград оборона авунай»,
«Москва оборона авунай», «Кавказ оборона авунай», «Германиядал гъалиб хьунай» медалар
алаз ислягь уьмуьрдихъ элкъуьн
хъувуна. Амма ада вичин къуллугъ чи Ватандин оборонадин
бажарагълувал мягькемарун патал Советрин Армиядин жергейра давамар хъувуна.
Уьмуьрдин эхиримжи йикъаралди Шагьбубади вичин чирвилерни къуват чи Ватандин сергьятар хуьниз, жегьил авиаторар
тербияламишуниз гана.
1953- йисуз Архангельский
областда эскадрильядин авиациядин алакъадин начальник,
коммунист гвардиядин старший
лейтенант Сейфудинов Шагьбуба бедбахтвилин дуьшуьшдик
акатна чавай къакъатна.
Шагьбуба чидай гьар са касди, сифте нубатда чи къудратлу
Ватанди, адан гьунарар, агалкьунар, лайихлувилер, адан экуь
къамат ЧIехи Гъалибвилин 75
йисан юбилейдин вилик еке
Гьуьрметдалди рикIел хкизва.
Материал гьазурайди
Рамзес МУРАДАЛИЕВ я.
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I94I-I945- йисара
Ватандин ЧIехи дяведа
Советрин уьлкведа Германиядин винел къазанмишай гъалибвили дуьньядин тарихда кьетIен
чка кьазва. Миллионралди кьегьал рухваярни рушар фашистрин
Германиядин винел гъалибвал къазанмишун
патал
майдандиз
экъечIна. А дяведа

кадин ротада младший
сержантвиле, ахпа чешнелу аскердал 323 нумрадин полкунин командирдин заместителдин везифаяр ихтибарна ва старший сержант званияни
гана. 62- нумрадин армияда генерал-лейтенант
Чуйков Василий Ивановичан командада
дяведа
иштиракна. Лагьана
кIанда, чи баркаллу Ке-

военный духтурди
кIвачин гьал хъсан туширдакай, ам атIун чарасуз тирди имидиз
хабар гана. «Эгера зун
ахварай аватайла зи
кIвач
атlанваз
хьайитIа, сифте за вун
рекьида ахпа за зун.
Зун кIвач квачиз яшамиш жедач» гьарайна
лагьанай Керим имиди
духтурдиз. Солдатдин
гъавурда гьатай духтурди Керим имидин
кIвач ампутация тавун
патал вири вичин чирвилер, къуватар эциг-

КЬЕГЬАЛ БИЛБИЛВИДИН ЖЕНГЕРИН РЕКЬЕР
дагъустанвийрини чпин
уьткемвал ва дирибашвал къалурна. Абуру
ислягьвал, азадвал патал дяведа чпин чанар
къурбанд авуна. Абурун жергейра
I922йисуз Магьарамдхуь-

руьн райондин Билбилрин хуьре лежбердин
хизанда дидедиз хьайи
Шамсудинов Керим Керимовични авай. I94Iйисуз
I9 яшда авай
жегьил гада гуьгьуьллудаказ фронтдиз фена
женгера чIехи гьунарар
къалурна.
Ада
6I- нумрадин стрелковый полкуна развед4

рим имиди Сталинград
патал кьиле фейи женгера зурба викIегьвилер
къалурна. Сталинграддин
женг кьиле физвай
чIавуз, I942-I943- йисара, дяведин гьал дибдай дегиш хьана, Советрин кьушунрин
гьужумри хъсан
нетижаяр гузвай. Сталинград
шегьер хуьник
чIехи пай кутунай Шамсудинов
Керимаз «Сталинград хуьнай»
медаль вахканай. Шамсудинов Керима гьакIни Севастопольда, Крымский
полуостровдин женгера,
Керчда
Сапун дагълар
гьужум ийидайлани къизгъин женгера иштиракна.
Керчда Сапун дагъларин
женгера
Керим имидин
кIвачел залан хер хьана
госпиталдиз аватна. Палатадиз
патав атай

на кIвач хвенай. Гзаф
йисар алатайлани Керим
Керимовичан
рикIел
гьа духтур хкведай ва
гьамиша адаз алхишар
ийидай.
Фашистрин Германиядин винел Гъалибвал
къазанмишунин карда
къалурай дирибашвиляй
Шамсудинов Керим Керимовичаз са шумуд
жуьре медалар ва хейлин маса наградаяр
гана. Дяведин вахтунда Шамсудинов
Керим
Керимовичал хирерни
хьана. Зайиф хьайи
гьар сеферда рикIевай
къастунин- фашистрин
винел Гъалибвал къазанмишунин адан руьгь
цицIи хъийизвай. Ватан
патал виридалайни четин йисара ада женгин ин яр г ъа л ре к ье р
атIана. Шамсудинов Керим хьтин гьар са
5

сес

9- май, 2020- йис.

ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙ
КЬЕГЬАЛ БИЛБИЛВИДИН
ЖЕНГЕРИН РЕКЬЕР

Керим рикI акъвазна бейхабардиз
рагьметдиз
фена. Шамсудинов Керим
Керимовичан гуьзел хъамат чи рикIера гьамишалугъ яз амукьда. Билбилрин хва хуьруьнвийри, мукьва кьилийри садрани рикIелай алудзавач.
Къуй садрани мад дявеяр тахьурай!
ЖАННА.

ЛАГЬ
ДИДЕДИЗ

4

кьегьал, ватанперес
чи кьилин
винизвал,
дамах я. Са шумуд медалринни орденрин сагьиб хьайи Шамсудинов Керим дяведин йисарилай гуьгъуьниз 26
мартдин I946- йисуз
хайи хуьруьз хтана,

хизан кутуна. Вичин
уьмуьрдин юлдаш Ханумахъ галаз санал 5 велед тербияламишна. Абуру вирида кьилин образование къачуна халкьдиз лайихлудаказ къуллугъзава. 2- декабрдин
I980- йисуз 58 йисан
яшда авай Шамсудинов

«Ширин диде, кьабул ая
зи кагъаз
Хцин патай эхиримжи
сефер яз,
Мад ахквадач экуь
дуьньядал чун чаз,
Михьи салам кьабула лагь
дидедиз.
Цавай атай залан тупун
гуьлледи
ЭрчIи гъилел хер уна лагь
дидедиз,
Амач умуд, эхир я зи
нефесдин,
Дустаризни хабар це лагь
дидедиз.
Диде, хабар це вуна зи
кIанидаз,
Фена лагь на зун вичихъ
вил галамаз.
Хъфирай лагь зун туна
са гъейридаз,
Ам дуьньядин адет я лагь
дидедиз.
Диде, шел- хвал ийиз
кумир вуна вун,
Агьузарди кьунва хьи
и замана.
Заз гъурбатда я сур
хьанач, я кафан,
Ачух дуьздал алама
лагь дидедиз.
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ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙ
1945 - ЙИС. ГЕРМАНИЯДИ СА РАХУННИ АЛАЧИЗ РЕЙ ГУН

ШИКИЛДА: Германияди са рахунни алачиз рей гунин актунал къул чlугвазвай вахт.
Ацукьнава чапла патахъай эрчlи патахъ: А..Я. Вышинский, авиациядин кьилин маршал Теддер, Советрин Союздин маршал Г. К. Жуков, генерал Спаатс, генерал Делатр
де Тассиньи. Актунал къул фельдмаршал Кейтеля чlугвазва.
«Правда» газетдин дяведин корреспондентар тир Я. Рюмкинан ва В. Теминан шикил.
Аллагьяр АБДУЛГЬАЛИМОВ

РИКIЕР- КЪЕЛЕЯР
Пудкъанни цIувад я къе
Гъалибвилин нурарик…
Авур чпи дамахар,
Гьа душмандин пайдахар,
Кутур югъ я кIурарик.

Гьар са шегьер, кIвални хуьр
Къачуз тежер къеле тир…
Эхь, душмандиз хьанай сир,
Къелейриз элкъвей рикIерХар хьиз, къвазвай гуьлле тир…

«Эбеди сагъ полкунин»
Хьанва абур аскерар.
Хкажнавай суьретри,
Шегьеррани хуьрера,
Гуя кьунва сенгерар.

Тек-туьк ама хуьрера,
Ватандин цIа хьайибур,
Чан эцигай женгера,
Чилин таъсиб, дереяр,
Пайдах вине хвейибур.

Гъалибвилин ифей чил,
Далу пата гатазвай.
Вири элдик куьмек гуз,
Квахьна кьарай йифиз –къуз,
Са къажгъанда ргазвай…

Чи чуьллерай кIватIнавай,
Обелискдал эцигиз,
Гъанва за кIунчI саднавай,
Гьар са тIварцIив гекъигиз,
Пак тIварариз килигиз.

ЧIехи чилел окопри
Тунва геллер-биришар.
Стхавилин сурари,
Гъизма къени женгчияр,
Мецел дуьа-алхишар…

Ава, гьелбет, кьушунар.
Къенин юкъуз дамахда.
Пехилзава «къуншияр»…
Яру майдан, физва таз,
Бубаяр фей саягъда…

Агъуз хьана метIерал,
Икрамзава руьгьериз.
Хуьда сегьер чилерал,
Куьне чаз тур гелерал…
Вафалу жез рекьериз.

РАЙОНДИ - ФРОНТДИЗ
МАГЬАРАМДХУЬРУЬН РАЙОНДАЙ 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 агьалийри танкарин «Дагъустандин колхозчи» колонна туькlуьрун патални пул кlватlуна активвилелди иштиракна.
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ГИЛИЙРИН ХУЬР

ГИЛИЙРИН хуьруьн тIвар
сифте и чилел яшамиш хьайи
«Гили» лугьудай тайифайрилай
атанвайди я. Гьа вахтунда хуьр
кьакьан кIунтIал вацIун этегдив
гвай. Алай вахтунда и чкадиз
«Агъ бубадин пIир» лугьузва.
I953- йисуз СССР- дин АН- ди
алимар тир Котовичани Пикульа
тухвай ахтармишунрин нетижада
хуьр цурунни буьруьнждин заманадик акатзавайди малум хьанай.
Къад лагьай асирдин 60- йисара хуьр арандиз эвичIна ва гуьгъуьнлай аниз Ахцегь райондин
Кьехуьлрин хуьрни куьч хьанай.
I935- йисуз хуь ре Ленинан
тIварунихъ сифте яз колхоз тешкилна. I965- йисуз колхоздикай
совхоз хъувунай. Гьа йисара совхоздин директорар хьайи Межид Султанова, Багъир Шагьмарданова, Мирземагь амед
Гьуьсейнова, Джавид Аллахвердиева, Акиф Ашурбекова, Азбер
Къахирова ва Небивуллагь Айдемирова майишат вилик тухуник чпин лайихлу пай кутуна.

«Ленинский» савхоз шумудни са
сеферда СССР- дин ВДНХ- дин,
республикадин ва райондин Гьуьрметдин доскада гьатнавайди я.
ГьакIни майишат ЦК КПСС- дин,
Верховный Советдин, министррин
Советдин Гьуьрметдин грамотайриз лайихлу хьана. Октябрдин инкъилаб жедалди хуьре школа-медресе кардик квай ва тарсар гьа вахтунин машгьур арабистар тир гьажи АбдулнетIифа, гьажи Алисултан эфендиди гузвай. Инкъилабдилай гуьгъуьниз сифтегьан классрикай ибарат тир школа тешкилна ва
гуьгъуьнлай ирид йисан ва I976йисуз тамам юкьван школа ачухна.
Сифте малимар хьайи Фетали Къазимагьамедова, Тимуршах Гьасанова, Шарафутдин Къазимагьамедова ва Джамалдин Керимханова
ирс яз тунвай четин амма баркаллу зегьметдин рехъ къе цIудралди
лайихлу малимри давамарзава.
Абуру чпин гъилик чирвилер къачур физикадинни математикадин
илимрин докторар, профессорар
тир А.Абдулгьалимов, Н.Абасов,
М.Султанов, ДГИ- дин теология-

динни международный алакъайрин институтдин ректор, философиядин илимрин кандидат
Я.Ханмагьамедов, технический
илимрин кандидат С. Абдулгьалимов ва филологиядин илимрин кандидат К.Мусаев хьтин выпускникрал дамахзава.
Гилийрин хуьруьхъ спортдин
рекьяйни агалкьунар ава. 70- йисарилай башламишна хуьруьн
футболдин командади вири акъажунра, турнирра иштиракна.
Пуд йисуз районда галамаз-галамаз кIвенкIвечи чкаяр кьуна.
I988- йисуз Буйнакск шегьерда
кьиле фейи Дагъустандин первенствода «Алпан» тIвар алай и
командади гъалибвал къазанмишна. Командадин тренер
хьайи Р.Керимханован зегьметни
пара я.
Дяведилай гуьгъуьниз хуьре
ФАП ачухна. I924- йисуз гъвечIи
кружокдилай Гилийрин халкьдин
театр арадиз атана. I974- йисуз
художественный самодеятельнострин коллективрин конкурссмотрда иштиракай и коллективдиз артистри къалурай агалкьунрай халкьдин театр тIвар ганай.
Сифте директор Идрисов Сафалдин тир. Театр СССР- дин чIехи
театрдин, писателрин Союздин
дипломриз ва са жерге маса наградайриз лайихлу хьана.
Ватандин чIехи дяведа и хуьряй I07 касди иштиракнай. Абурун
пудакай са пай хтанай. Женгчи –
интернационалистар тир Юсуф
Къурбанов ва Икрам Казимов
«Яру гъед» орденриз, Афгъанистанда уьтквемвал къалурай Федор Абасов «За мужество» ва
Геннадий Мирзебалаев «От благодарного афганского народа»
медалриз лайихлу хьана.

Камаллуйрин меслятар
*Гьар са инсанди вичин тIвар хъсанди яз гьисабзава. Инсандихъ галаз тIвар кьуна рахаз чалишмиш хьухь. Квез герек инсанрин тIварар
рикIел хуьх.
*Куь суьгьбетчиди интерес ийизвай ихтилат
куда.
*Инсандиз вичин метлеблувал гьисс ийидай
мумкинвал гуз алахъа.
*Гьуьжетда гъалиб жез алахъмир, и карди куь
суьгьбетчи бейкефарда.
*Инсандиз чин-чинал акъвазна вун гьахъ туш

садрани лугьумир. Масадан фикирдиз гьуьрмет
ая.
*Эгер куьн гьахъ туштIа, и кар чуьнуьх тавуна хиве яхъ.
*Суьгьбетчидихъ яб акализ вердишара. Ада
вичикай суьгьбет ийидайвал руьгьламиша.
*Маса касдиз гзаф рахадай мумкинвал це,
адан суьгьбет кьатIмир ва жув тIимил рахаз
чалишмиш хьухь.
*Куьне лагьай фикир патав гвайдаз вичинди
хьиз гьисабдай мумкинвал це.
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Эгер куьне тик цIарара ганвай суалриз дуьз жавабар
гайитIа, квевай тафаватлу авунвай дуьз цIарцIяй 900
юкъуз блокадада хьайи, амма душмандивай муьтIуьгъариз
тахьай игит шегьердин тIвар кIелиз жеда.

СССР-дин
тарихдин чинар
/вакъиаяр
ва кьиле фейи вахтар/

I.«Яру гъед» орден гайи сад лагьай кас.
2.Душмандин рекьел гьулдандин къеледиз элкъвей чка.
3.Сирнавдай муьгъ.
4.Дуглас Маккартура вичин бортунал Япониядин капитуляция кьабулай линкор.
5.«Т-34», «И.С.», «Тигр».
6.I943-йисуз Сталин, Рузвельт, Черчиль гуьруьшмиш хьайи
шегьер.
7.Дагъустанви Исмаилова Гъалибвилин пайдах алкIурай шегьер.
8.Дяве тухунин планар туькIуьрдай чка.
9.«Диде-Ватанди эверзава!» плакатдин автор.
Кроссворд туькlуьрайди- Ф. ГЬАЖИЕВ я.

Кьилин редактор

А.А. ИСМАИЛОВ.

1939- Сада садал вегьин
т авун патал Совет ринни
Германиядин гьукумат ри
пактдал къулар чlугуна.
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гьукуматрин кьилерин Тегеранда хьайи конференция.
1943- Курскдин ягъунар.
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Новгороддин патарив душмандин оборона кьатl авун.
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