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РекIее  рохелги пашман лъиги жубараб асар гьабулеб букIана  9 маялъ-Бергьенлъиялъул къоялъ  
ре    кIелъ бахчизе кIолареб чIухIигун кодор рагъул гIахьалчагIазул сураталгун 

 росабалъан рачIун  Агъвали данделъарал «Хвел гьечIеб полкалъул» гIахьалчагIаз.
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Къо анагIан рикIкIалъулеб 
буго 1945 соналъул 9 Маялъул 
бадиб магIу хулараб бай рам-
Бергьенлъиялъул къо.

Ри  кIкIалъиялда цадахъго 
гьелда све рухъ бицунеб 
хабарги гIемерлъулеб буго цо-
цоязул, жакъа Германиялъул па-
чалихъалда гъорлъ ру кIаралани, 
нилъ бечедго рукIинин, Ро-
ссиялъ ракъуцаги хвезарун, 

накабазде ккараб халкълъун 
рукIинчIогоян.  Щивасул жин-
ди-жиндир гIакълуги пикруги 
букIинарищха...

Гьаби хIапданиги, илхъи 
цебехун унин абухъего, къо 
анагIан цIикIкIунеб буго, кодор 
ккун умумузул сураталгун, 
КIудияб Бергьенлъиялъул бай -
рамалда гIахьаллъулел ба-
хIар чиял умумузул ирсилазул- 
«Хвел гьечIеб полкалъул» 
гIа хьалчагIазул къадар.

РекIее  рохелги пашман-
лъиги жубараб асар гьабулеб 
букIана Бергьенлъиялъул 
къо  я лъул байрамалда ре   -
кIелъ бахчизе кIолареб чIу-
хIи гун кодор ккун рагъул 
гIахьалчагIазул сураталгун 
районалъул росабалъан   ра-
чIунел «Хвел гьечIеб пол-
калъул» ирсилаз.  

Гвангъараб бакъги къалъа-
раб зобги бахчулеб бугин 
кколеб букIана райцентралъул 
щибаб рахъалдасан рачIун, 
кIамуридул кьодухъ ракIа ра-
рал районцоязухъгун цIал до-
хъабазухъ кодор ругел пон-
цIерабазгун байрахъазухъ ва 
суратазухъгун  игIланазухъ ба-
лагьун. 

Гьедин рохалида байби-

хьана байрам районалда. Рагъул 
заманалъул кучIдулги ахIулаго, 
цере-цере унел машинаби, хадур 
районалъул нухмалъиялдасан 
байбихьун гIадамазул читIир 
щвана райадминистрациялъул 
минаялда цебе. 

Гьениб Къа ди Абакаровасе 
ва 1999 соналъул августалда 
чIварал жанисел ишазул от-
делалъул хIалтIухъабазе ра-
рал гIарасазда цере тIугь-
ду зул квацIабиги лъун,  
ра        кIа  рана маданияталъул рай-
о  на лъул управлениялда це-
ре полковник ХIажимухIамад 
ХIажимухIамадовасул  цIа рал-
да бугеб майданалде. 

Данделъаразда байрамги 
баркулаго, районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас абу-
на, кигIан заман аниги, КIу-
дияб Бергьенлъиялъул кIвар 

 мукъ санлъулеб гуреб, гье лъул 
гIаксалда, жеги цIи кIкIунеб 
бугин гьеб лъугIун анцI-анцI 
соназдасан гьаруразе гицин, 
ракълилаб зобалда гъоркь 
гIум  ру гьабизе рес кьураб бу-
кIиналъилан.

-АнцI-анцI миллион хал-
къалъул - аскариязул ва тылалда 
хIалтIаразул къуваталдалъун, 
гIемеразул биялъ белъун щвараб 
бергьенлъи буго нилъее. Гьелъ 
рес кьуна халкъалъе рахIатаб 
гIумруялда ракълилаб зобалда 
гъоркь талихIаб яшав гьабизе.  

Къо анагIан рикIкIалъулеб 
буго Бергьенлъиялъул къо, амма 
гьелъ ихтияр кьоларо нилъее 
нилъер умумузул къохIехьейги 
къвакIиги кIочон тезе. Жакъа 
цохIониги рагъул гIахьалчи 

хутIичIо районалда. 
Нилъер налъи ккола гьезул 

гьунаралъе мустахIикъаб  къи-

мат кьун, хIурмат, адаб гьаби, ва 
хадусел  гIелазе патриотикияб 
тарбия кьун,  гIагараб ракьги 
улкаги ясбер гIадин  цIунизе 
кколеблъи малъизе,-ян абуна 
АнвархIажи  Вечедовас. 

Жиндирго цевевахъиналда 
районалъул рагъулав комиссар 
ХIабиб ХIабибовас бицана 
КIудияб ВатIанияб рагъда гIа-
хьаллъарал районцоязул ба-
гьадурлъиялъул, жакъа Ро-
сси    ялъул армиялда хъулухъ 
гьабулел  гIолохъабаз бахIар-
чиял умумузул ирс босун ва 
цогидазе мисал бихьизабун, 
тIадаб рагъулаб налъи ракIба-
цIцIадго тIубалеб букIиналъул. 

Районалъул рагъул ва 
захI маталъул ветераназул Со-
веталъул председатель Му-
хIамад Шамсудиновас район-
цоял ахIана жакъаги кьижун 
гьечIел фашизмалъул ва терро-
ризмалъул идеологиялъул рахъ 
кко лездаса ри кIкIад чIезе.

Баркиялъулал кIалъаял гьа-
рурал районалъул руччабазул 
Советалъул председатель Аси ят 
Ибрагьимовалъ ва Эчеда росдал 
школалъул мугIалим НасихIат 
Гъазуевалъ. Гьез  бицана 
уму  музул бахIарчияб тарих 
кIочене бегьунгутIиялъул, даи-
маб рецца лъе умумул мус-
тахIикъал рукIиналъул ва 
Совет Союзалъул БахIарчи 
Къади Абакаровасул гIумрудул  
хIакъалъулъ.
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ЧIухIиялъулгун пашманлъиялъул байрам
 КIудияб Бергьенлъиялъ - 74 сон 



Районцоязда байрам бар-
кизе вачIарав Халкъияб Соб-
раниялъул депутат ГIаб ду-
рахIман Камиловас тIадчIей 
гьабуна даимаб реццалъе мус-
тахIикъал умумуз босараб 
гу  ребги, щивасул сундулъго 
жиндирго хасаб ва гIаммаб бер-
гьенлъи букIине ккеялда.

Хадуб районалъул бетIерас 
ракIалдещвеялъул сайгъатал 
кьуна батIи-батIиял рагъулал 
тунка-гIусиязул гIахьалчагIазе 
ва байрамалъул хадусеб иш 
кодобе босана районалъул 
культураялъул управлениялъул 
артистаз,  школлъималаз ва 
яс ли-ахазул гьитIичаз. Кина-
зего рекIее гIуна гьезул це-
рерахъинал.  

*   *   *
ЧIаго буго анцI-анцI 

соназ рагъул хIакъалъулъ ра -
кIалдещвей, соназ гьеб ре-
кIелъан бахъуларо,  гьелъул 
кIвар ссунаро ва мукъ сан-
лъуларо. РакIалдещвей чIа гояб 
ишищха бугеб?! У, чIа гояб иш 
буго! 

Гуребани ру кIи нищ ни-

лъер ракIазулъ чIаго рагъул 
байдабазда къан щарал ва  
рагъ лъугIун хадур хварал? 
Гьединин доб абулеб, инсан 
кIи цIул холилан: Алла гьасул 
къадар щвараб къоялъ - тIоцеве  
ва ракIалдещвеязулъ рех со -
лареб мехалъ - кIиабизе. 

КIиабизе хвей захIма-

таблъун ва ракIалдещвеязулъ 
инсан чIа го вукIине кколин  
рикIкIуна нилъеца. Нилъ 
чIаго рукIине, ракълилаб 
зобалда гъоркь талихIаб 
яшав гьабиялъе гIоло рухIги 
гIумруги кьедал доз! Гьеб лъазе  
ккола гIун бачIунеб гIелалда, 
чIахIияз бицине ккола гьезие 
нилъер гIумрудул дарсазул ва 
бахIарчияб тарихалъул.

            
 *  *   *

Байрамалда хурхарал 
ру    кIана  8 маялъ Гьигьалъ 
росдал школалда КIудияб 
Бергьенлъиялъул хIурматалда 
тIоритIарал батIи-батIиял тад-
биралги: классалъул сагIтал, 
багьадурлъиялъул дарсал, те-
матикиял инсценировкаби, му-
зыкалиял церерахъинал.

Гьединал тадбиразул лахI-
затаздасан цояблъун ккола 
гъоркьехун лъураб суратги: 
«ХъахIал къункъраби» кьурди 
гьабулел школалъул ясал. 

    Хадижат Залимханова

3                        ЦIумадисезул гьаракь                        2019 соналъул 17 май

Москваялда гIумру гьабун вугев тохтур МухIамад ГIаб дулхабировасул 
нухмалъиялдалъун ва жигарчилъиялдалъун Гъоркьгьаквари росулъ балеб 
буго «ЧIаго ругезе канлъи» абураб КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчагIи 
ракIалде щвеялъе гIарас (обелиск). Гьелъул хIакъалъулъ хъван букIана 
15 марталда къватIибе араб «ЦIумадисезул гьаракь» газеталда МухIамад 
ГIабдулхабировасул макъалаялда. Гьес хитIаб гьабулеб буго районцоязде, 
гьудул-гьалмагъзабазде, цо-цо шагьаразул нух малъулезде Гъоркьгьаквари  
балеб  памятникалъе росдал ва ша гьаралъул цIар хъвараб 10 см. - 20 см. 
роценалъул цо-цо гамачI щвезабеян.

Гьеб пикруялъул рахъ ккун, Санкт-Петербург, Волгоград, Брест, 
Новороссийск ва цогидалги шагьараздаса ритIун рачIунел руго ганчIал.

ЛъикIаб букIинаан  нилъецаги гьесул пикруялъул рахъги ккун,  
районалъул  росабалъги КIудияб ВатIанияб  рагъул гIахьалчагIи  ракIалде 
щвеялъе, хасго гIун бачIунеб гIелалда районалъул тарих   лъай мурадалда, 
гьединал гIарасал (обелискал) рани, ругез гьел къачIан,  цIигьаруни. 
Гурони, хIинкъи буго бачIунеб гIелалда магIарул мацIгун цадахъ росдал 
тарихги кIочон тезе букIиналда. Гьелда тIад нилъ жакъаго ургъичIони, 
метер кватIун ккезеги бегьула. 

Гъоркьгьаквари балеб памятникалъе гамачI битIиялъул хIа-
къалъулъ МухIамад ГIабдулхабировасухъе Новороссийск ша гьаралъул 
администрациялдаса бачIараб кагътида, гьесул мурад тIубаялъул 
хIакъалъулъ жаваб гьабулаго, хъвалеб буго рагъул заманалъ 95 проценталъ 
чIунтизабун букIараб Новороссийск шагьаралда КIудияб ВатIанияб  
рагъда хваразул хIурмат гьабун жакъа бан бугин 175 памятник абун. 
ХIисаб гьабеха, чан  росудай бугеб нилъер районалда  гьел ракIалде 
щвеялъе   цо-цо  памятникгIаги гьечIеб. Дицаго гьеб рикIкIуна росдал 
администрациялъул бетIерасул ва школалъул директорасул рекIелъ 
КIудияб Бергьенлъиялъул чIухIиялъул  ва  пашманлъиялъул  кинабгIаги 
асар   хутIун гьечIин.

Нилъеда кидаго кIочене бегьуларо жакъасеб нилъер талихIалъе 
гIоло рухI кьурал бахIарзал,  гьединлъидал нилъеда тIадаб буго ВатIан 
цIунулаго хварал росуцоязул цIарал абадияллъун гьаризе. �арихалде гье- росуцоязул цIарал абадияллъун гьаризе. �арихалде гье-росуцоязул цIарал абадияллъун гьаризе. �арихалде гье- цIарал абадияллъун гьаризе. �арихалде гье-абадияллъун гьаризе. �арихалде гье- гьаризе. �арихалде гье-гьаризе. �арихалде гье-. �арихалде гье-
динаб тIаса-масагояб  бербалагьи  нилъер бугони, хадусеб гIелалда рос-
дал тарих  лъангутIиялъе гIайибияллъун  ккезе руго нилъго. Рекъараб  
букIинаро нилъее гIоло рухI кьун хварал умумул  ракIалде щвеялъе  роса-
балъ гьабулеб хIалтIи гьечIони. 

ХIамзатил Расулил руго аралда туманкI речIчIани, букIинеселъ 
гIарада кьвагьилин абурал рагIаби. Пикру гьабизе ккола гьел    гъваридаб 
магIнаялъул  рагIабазул. 

 Редакторасул пикру
ЧIаго ругезе канлъи

Хирияб Рамазан моцIа лъул 
хIурмат  гьабун  араб гьатIанкъоялъ 
Агъвали мажги талъул азбаралда 
тIобитIана мажлис.

Гьенир гIахьаллъана рес-
публикаялъул муфтияталъулгун   
ро сабалъа  жамагIатазул вакил заби 
ва имам заби.

Мажлисалъул хIалтIи нухда 
бачана  Агъвали росдал аслияб 
мажгиталъул имамасул заместитель 
Шамил ХIажиевас. 

Мажлис байбихьана муф-
тияталъул мугIрузул округал да 

вугев   лъайкьеялъул отделалъул 
нухмалъулев Му  хIа мадгIариф Му-
хIама довас Къуръаналъул аятал 
цIа лиялдалъун. РекIее кIудияб 
асар гьабулел вагIзаби гьаруна 
муфтияталъул мугIрузул  окру галда 
вугев вакил ХIабиб МухIамадовас, 
муфтияталъул маслихIаталъул от-
делалъул хIал тIухъан ХIусеница, 
фетваялъул отделалъул хIал -
тIухъан Муслимица, районалъул 
имам забазул Советалъул нух-
малъулев Багьавдин Гъазиевас. 

Исанаги Агъвали росдал 
жамагIатгун дандчIвазе рачIарал 
муфтияталъул гIалим забазе  барка-
ла кьун  кIалъай гьабуна райадми-
нистрациялъул бетIерасул замести-
тель  МухIамадрасул Гагиевас.

Мажлисалъул ахиралда 
Шамил ХIажиевас баркала загьир 
гьабуна гIалимзабазе  мажлисалда 
гIахьаллъизе  за ман батиялъухъ. 

МаркIачIул  как бан хадуб 
киналго гIодор чIана гурхIел-
рахIмуялъул «Инсан» фондалъ 
гIуцIараб гьарзаяб кванил  

столалда нахъа. Росдал жамагIат 
разияб  мажлис лъугIана  дугIа  гьа-
биялдалъун.

Аллагьас  мажлисги гьениб 
гьабураб садакъаги  къабул гьабун 
батаги.

КIудияб Бергьенлъиялъ - 74 сон 
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 Мажлис
       ЖамагIат рази хутIана



-ПатIимат, баркула дуда 
Хъизаналъул къо. Гьарула щу-
лияб сахлъи, халатаб, талихIаб, 
хъизан-лъималаздаса йохараб 
гIум ру. 

-Баркала, дицаги районалъул 
киналго хъизаназдаго баркула бай-
рам. Хъизан гьечIезе гьеб гIуцIи, 
бугезе цогидазе мисалияб куцалда 
гьеб цебехун бачине тавпикъ, къу-
ват, иман ва сахлъи гьарула. 

-Дур хIалтIи буго нужер 
Централдаго бищун кIвар цIи-
кIкIараб - хъизаналъул ва лъи-
малазул иш тIаде кколеб, жаваб-
чилъиги цIикIкIараб. Дур бухьен 
букIине кколеб буго ЗАГСалъул-
гун, росабазул администрацияба-
зул бутI рулгун, халкъ социалияб 
рахъалъ цIуниялъул управлени-
ялъулгун, медиказулгун, психо-
логазулгун…

-БитIараб буго. Гьел кинал-
гогун нижер буго щулияб бухьен 
ва гьоркьоблъи. Цоцае кумек 
гьабичIого хIалтIи цебехун уна-
ро, цоялъ чуричIого цогидаб квер 
ба цIцIуларебго гIадин. ГIемер 
рахъал жанире рачуна нижер от-
делалъ. Нижер хIалтIиги хъизаназе 
кумек гьаби буго, хасго тIадчIей 
гьабула гIемер лъимал ругезе со-
циалияб гуребги, медицинаялъу-
лабги, психологиябги, юриди-
киябги (бичIчIулареб суалалъе 
баян кьун, малъа-хъваял гьарун) 
бичIчIикьеялда. 

Жакъасеб гара-чIвариялда 
дие бокьун буго лъимал гIемерал 
хъизаназе ругел социалиял би-
гьалъабазул бицине. ГIемеразда 
лъалел гьечIо жидерго ихтиярал, 
хIукуматалъ чIезарун ругел би-
гьалъаби. 

�Iоцебесеб иргаялда абила, 
лъимал гIемераблъун рикIкIунин 
лъабго ва цIикIкIун лъимер бугеб 
хъизан. Советияб заманаялъ анцIго 
ва цIикIкIун лъимер гьабурай эбе-
лалъе кьолеб букIараб «Ба хIарчияй 
эбел» орден  жакъаги кьола анкь-
го ва цIикIкIун лъимал гьарурай, 
гьелги чIаго ругел эбелалъе. Лъи-
малазул рокъосан рачун хьихьулей 
эбелалъеги кьола гьебго шапакъат. 
СССР биххаралдаса нахъе гьел-
де кьолеб кIвар дагьаб гIодобе ун 
букIана, 2008 соналдаса нахъе бер-
балагьи лъикIлъана гьеб суалал-
да сверухъ. БахIарчияй эбелалъе 
жакъа щола федералияб законалъ 
чIезабураб гIарцулаб кумек. Цо-
цо регионазда гьединал хъизаназе  
тIадеги кьолеб буго минаги авто-
машинаги. Гьанибго абила, лъимал 
гьариялъул рахъалъ  тIоцебесеб 
бакIалда бугониги, нилъер респу-
бликаялда гьел (мина ва машина) 
кьоларин абун. БукIине батила гьел 
кьолебги заман.  

Жакъа къанагIатги гьечIо 
щугоцин лъимер бугеб хъизан, 
гьелъги батила анцIила микьго со-
ниде бахинчIеб лъабго лъимерал-
да «гIей гьабун» чIараб хIукумат, 
лъимал гIемераб хъизаналъул 
статус чIезабулаго. Россиялъул 
Президентас 1992 соналъул щуа-
билеб маялда гъулбасараб №431 
«Лъимал гIеме раб хъизаналъе 
социалияб кумек гьабиялъул 

хIакъалъулъ» федералияб законалда 
рекъон, гьеб суалалда сверухъ 
чIеза бун гьечIо чIванкъотIараб 
бихьизаби, социалиял бигьа лъа-
би щибаб регионалъ жи децаго 
чIезарула гьебго хIук муялда 2003 
соналъул 25 февралалъ гьарурал 
хиса-басиязда рекъон. Дица рех-
села  чIезарун ругел бигьалъаби, 
амма такрарлъила гьел киналго 
гурин нилъер республикаялда 
рилълъанхъулел абун. Мина-карт 
базе босараб ипоте каялъулаб 
кредит бецIизе кумек гьабула, 2018 
соналъул тIоцебесеб январалде 
щвезегIан гьабураб лъабабилеб 
лъимер бугони. �Iоцебесеб кла-
ссалде унеб лъимералъе  цIалул 
алатал росизе кьола кIиазарго 
гъурущ гIарцул. БухIараб то-
калъухъ ва газалъухъ лъеберго 
проценталъулаб  бигьалъи букIуна. 
Лъабго соналъ цееккун пенсиялде 
ине рес буго лъабго лъимералъул 
эбелалъе. Лъималазул ясли-ахазде 
иргаялъухъ балагьичIого, росула 
гьитIичал, кадетазул корпусазде 
цIализе росула экзамен кье-
чIого, гара-чIвариялъул ва ме-
дицинаялъулаб халгьа биялъул 
хIасилалда рекъон,  анлъго сон 
бачIел лъималазе тохтурасул 
кагътида рекъон, чIорого кьола 
дараби, тохтурасул  консуль тация, 
лъималазул лагеразда хIухьбахъизе 
ритIула чIорого. Ункъо  лъимер  
гьабурай эбе лалъе бищун гьитIинас 
лъабго сон тIубайдал кьола «Уму-
музул рецц» медаль. Щуго ва ха- рецц» медаль. Щуго ва ха-рецц» медаль. Щуго ва ха- ва ха-
дубккунисеб лъимер гьабидал цо 
нухалъ кьола анцIазарго,  цадахъго 
кIиго лъимер гьабуни - къоазар-
го гъурущ гIарац. АнцIабилеб ва 
хадубккунисеб лъимер гьабидал 
кьезе бихьизабун буго лъабнусазар 
гъурущ. 

Гьанибго абила цогиги. Гьаб 
соналъул тIоцебесеб апрелалде 
ругел баяназда рекъон, районалда 
буго азаралда ункъоялда щуго 
гIемерлъимал ругеб хъизан. 2017 
соналъ районалъул УСЗНалдаса 
со циалияб кумек щун буго анкь-
нусиялда лъабкъоялда микьго 
хъизаналъе. Исана ункъо моцIида 
жаниб гIицIго ну сиялда лъебералда 
лъабго хъизаналъе гурони щун 
гьечIо коммуналияб бигьалъи.  
Гьеб ккола хъизаналда ккарал 
хиса-басиязул документалгун  

жалго  бетIергьаби собесалде ра-
чIин чIолъи. Пособие гьоркьоб 
къотIизабун хадуб  рекерахъдула  
цо-цоял жидее гьеб бачIунеб 
гьечIилан. Жиндир заманаялъ 
гIадлу гьабизе ккола документазул.

-ПатIимат, щибго гьечIого 
букIиналдаса, гьебги квеш 
гьечIо, амма улкаялъул цо-цо 
бакIазда минаби разе ва ах-хур 
гьабизе кьолел ракьул уча-
стокалги, пособиязул кIудияб 
къадарги, кредитал росулаго 
гьарулел бигьалъабиги, лъай-
кьеялъулгун сахлъицIуниялъул, 
транспорталда рекIиналъулгун 
хIухьбахъи гьабиялъул рахъа-
зулъ ругел бигьалъаби рихьидал, 
нилъ цоги эбелалъе гьаруралдай 
ругелан кколеб хIал буго…

-БитIараб буго. Бигьалъаба-
зул рахъалъ нилъ дагьал мукъсан 
гьарун руго, амма ресал гьечIого 
гьечIоха нилъги гьел шартIалгIаги 
лъимал гIемераб хъизаналъе чIеза-
ризе.  Бугониги, хинкI тIагIун хва-
равги гьечIелъул, кор боркьараб 
рагъул  заманалдагицин лъималги 
гьарулел рукIиндал, Аллагьас хьи-
хьизе ратила, хъизаналъул  аслу-
кьучIги лъимал кколелъул,  лъимал 
гIемерал, талихIал хъизанал ни-
лъерги цIикIкIине рукIиналда щиб-
го щаклъи букIунаро дир.  Щулияб 
хъизан гIуцIизе ккани, аслияб жо 
буго цоцадехун адаб букIин, гьеди-
наллъун лъималги куцай, къисма-
талъулъ кин-щиб хъван батаниги, 
гIадатиял гIадамаллъун хутIи.

Цебе школалъул программаял-
да гъорлъ малъулаан хъизаналъул 
психология ва этика абураб пред-
мет, гьениб дагьабниги малъа-
хъвай гьабулаан хъизан гIуцIиялда 
ва цIуниялда хурхараб темати-
каялда. Гьанже программабазда 
гьебги гьечIо, гIемерлъулел руго 
гIолохъанал хъизанал риххиялъул  
хIужаби. Гьебги кколеб буго  са-
бру гьечIолъиялъ, дагьабниги 
къо гIолохъабаз хIехьечIолъиялъ, 
бигьаго бечелъизе бокьиялъ, 
захIматалде гьел куцангутIиялъ. 
Цо-цо мехалъ ракIалде кко-
ла нилъер  гIолохъанаб гIелалъе 
лъикIав психолог хIа жат вугин. 
Улбуз ма лъизе ккола лъималазда, 
хасго ригьин гьабизе гIуразда ри-
гьиналъул хIурмат гьабизеги, хъи-
заналъул къадру-къимат цIунизеги, 
хъизан хьихьизеги. Лъималазда 
жидерго мисалалдалъун бихьиза-
буни, жеги лъикIги букIинаан. Ас-
лияб темаялдаса дагьай кьуранин 
кканиги, Хъизаналъул къоялъгIаги 
борхизе кколеб суал буго гьеб. Гьеб 
ра хъалъ, цебеккун дица абухъе, 
кумек букIуна нижер Центра-
лъул. Ниж хIадурал руго рачIаразе 
кумекалъе. БичIчIулареб суал 
букIани, нуцIби киназего рагьарал 
руго, рачIа нижехъе.

-ПатIимат, баркала гара-
чIвариялъе заман батаралъухъ.

       
     Хадижат Залимханова 
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Журарал рагъазул  PFL-лигаялъул тIоцебесеб сезоналда цо миллион  
доллар щварав МухIамад МухIамадкеримовас ракIчIун байбихьана ирга-МухIамад МухIамадкеримовас ракIчIун байбихьана ирга-ирга-
дулаб сезон.

29 сон барав нилъер ракьцояв МухIамадица 10 маялъ Нью-Йорк 
шагьаралда  кинабгIаги божел течIо хIалбихьи бугев СШАялъул 
речIчIухъан Джон Ховардие. �Iоцебесеб раунд лъугIилалдего, хIухьел 
къотIизабулеб приемги гьабун, дандиясда тIад  ракIчIараб бергьенлъи 
босана нилъер речIчIухъанас.

Балагьаразда бихьана гугари байбихьарабго,  гьесул бугеб   махщел, 
гьунар ва таваккал.

МухIамад ккола Гьигьалъ росулъа. Гьеб профессионалияб спорталъулъ 
гьал къояз гьесие щвараб бергьенлъи ккола къоло ункъабилеблъун.

Цо миллион долларги гьоркьоб лъун тIобитIараб PFL-ялъул чем-
пионаталдаги бергьенлъи щун букIана гьесие.

Баркула МухIамадида иргадулаб бергьенлъи. Гьарула   гьесие щулияб 
сахлъи ва  чIахIиял бергьенлъаби.

Дагьаб цебе МахIачхъалаялда тIобитIана 16 сониде рахинчIел 
гIолилазда гьоркьоб тIадагьаб атлетикаялъул чемпионат. Гьениб 
гIахьаллъарал нилъер васаз рихьизаруна лъикIал хIасилал.

ЦIияб сезон - бергьенлъигун

800 ва 400 метралъул манзилазда векерун тIоцебесеб бакI щвана 
Гъоркьгьаквариса Шамил Керимовасе.

Хонохъа ШагIбан ГIубайдулаевас 1500 метралъул манзилалъ векерун 
ккуна тIоцебесеб бакI, гьединго кIиабилеб бакIалде ккана  гьев 800 
метралъул манзилалдаги.

Лъабго километралъ  векерун тIоцебесеб бакI ккуна �Iиссиахикьа 
Му хIамадсаид  НигIматулаевас. Лъабго  ва цогун бащадаб километралъул  
манзилазда   векерун кIиабилеб  бакI щвана �Iи ссиахикьа Шагьрурамазан 
Шаврухановасе.

                                                            ГIабдулкарим ХIамзатов

        Шамил Керимов                            ШагIбан ГIубайдулаев

      Рекерун  чIел босана

15 май - Хъизаналъул къо

Хъизан. Гьеб къокъабго рагIул магIнаялъул 
гъварилъиги, борхалъиги, кIодолъиги! КигIан 
гIемерал ракIалдещвеялха ни лъер рукIунел хъиза-
налъул хIакъалъулъ лъимерлъудасан байбихьараб 
херлъизегIан, щивасул батIи-батIиял. КъанагIатги 
вукIунаро талихIаб хъизан гIуцIизе анищ гьечIев 
чи. Гьеб буго щибаб рахъги хIисабалде босун, 
анкьцIул борцун, ургъун гьабулеб иш, гIакъилал 
умумуз абухъего, гьитIинаб гъоркьан, кIудияб 
тIасанги биччан, къохIехьейги бихьун цебехун ба-

чине кколеб гIумрудул гьоко, цIунизе кколеб хъала.
ГIадада  гурелъул абулеб хъизан жамгIияталъул 

аслу кколилан. ХIукуматалъ хъизаналде кьолеб 
кIвар цIикIкIараб буго, 15 маялъул къо хас гьабун 
лъазабун буго Хъизаналъул къолъун. Гьелда хурхун 
нижер пикру ккана социалияб рахъалъ  гIадамазе 
хъулухъ гьабулеб районалъул  Централъул хъиза-
налъул ва лъималазул отделениялъул  нухмалъулей 
ПатIимат Мурта загIа лиевалъулгун дагьабго га ра-
чIвари гьабизе.

Щулияб хъизан - гIумрудул талихI


