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Дуьненахь а, 
махкахь а 
долчу хьолах

масех моГIанехь

нохчийн республикин лоьраш шайн 
корматаллин денца декъал а беш, 
хьеший тIеэцаран «Фирдаус» гранд-
холлехь даздаран хьолехь цхьаьнак-
хетар дIадаьхьира хIокху деношкахь. 
цигахь дакъалоцуш вара нохчийн ре-
спубликин куьйгалхо кадыров рамзан, 
правительствон председатель Эдельге-
риев абубакар, нохчийн республикин 
куьйгалхочун а, правительствон а ад-
министрацин куьйгалхо усмаев ВахIит, 
республикин могашаллаIалашъяран 
министр сулейманов Эльхан, иштта 
дуккха а лоьраш а, хьеший а.

– шун болх даима а само езаш, жоьпал-
лин болх бу. шо шаре мел долу республикин 
могашаллаIалашъяран хьелаш толуш ду. 
хIора а шарахь еш больницаш ю, заманан 
керлачу технологешца кечъеш а ю уьш. 
масех шо хьалха (лаккхара говзалла йолу) 
лоьраш кIезиг бара вайн, амма тахана дикка 
кхуьуш схьадогIуш ду вай. кхечу регионаш-
ка шайна дарба лаха боьлхучу цомгашчу 
нехан барам а лахбелла. цо гойту шуна 

шайн болх дика бевзаш хилар. цул сов, 
кхечу регионашкара, пачхьалкхан дозанал 
арахьара нах богIу вай долчу шайна дарба 

лаха, – билгалдаьккхира кадырова рамзана.
могашаллаIалашъяран министран бел-

хан лаккхара мах хадош, кадыров ахьмад-

хьаьжин цIарахчу орденца совгIат дира 
цунна.

– сулейманов Эльхана республикин 
могашаллаIалашъяран хьелаш лаккхарчу 
тIегIане даьхна. бахархойн аьттона арахьара 
лоьраш балабо цо, иштта, мастер-классаш 
йойту вайн лоьрашца, дуккха а лоьраш кхе-
чу регионашка конференцешка а бохуьйту. 
даима а лехамехь ву Эльхан, республикина 
оьшуш болу лоьраш кечбайтарехь къахьоь-
гуш а ву.  со тешна ву Эльхан къоман дуь-
хьа къахьоьгуш хиларх, – элира цо, совгIат 
дIалуш. 

адамийн могашаллина гIаролехь 
шайн дахаран шераш дIаделлачу дика-
чу лоьрашна «нохчийн республикин 
хьакъволу лор», «нохчийн республикин 
могашаллаIалашъяран хьакъволу белхахо» 
цIерш яларца совгIаташ дира. дуккха а лоь-
раш сийлаллин грамоташца билгал а бехира. 

республикин культурин министерствон 
белхахоша концертан программа гайтарца 
дерзийра цхьаьнакхетар.

ВЕГИЕВА Макка

моГашаллаIалашъяр

куьйгалхочо билгалбехира дика лоьраш 

нохчийн республикин 
парламентан председатела, 
нохчийчоьнан некъашкахь 
бохамаш хилар а, адамаш кхал-
хар а лахдаран оперативни 
штабан куьйгалхочо Даудов 
мохьмада масех де хьалха 
кхеташо дIаяьхьира нохчийн 
республикин мВД-н угибДД-н 
оперативни штабан декъаш-
хошца. кхеташонан юьххьехь 
м.Даудовс нохчийчоьнан 
мВД-н угибДД-н белхахой 
декъалбира шайн корматал-
лин денца – россин Федерацин 
мВД-н гибДД-н денца. царна 
баркалла элира шайн атта боцу 
болх доггаха, хьанал барна, 
шайн балхана муьтIахь хилар-
на.

цул тIаьхьа дийцаре дира респу-
бликин некъашкахь долу хьал. иза, 
ма-дарра аьлча, воккхавевеш а дац. 
парламентан председатела даудов 

мохьмада аьлла ма-хиллара, хIара 
шо доладелчахьана регионан не-
къашкахь 122 некъан-транспортан 
бохам хилла. оцу бохамашкахь 50 
стаг кхелхина, царна юкъахь 7 кхи-
азхо ву. некъан бохамашкахь 200 
сов стаг лазийна. баккъал а, хьал 
сагатдойтуш ду. наггахь доцург де 
ца долу вайн некъашкахь бохамаш 
ца хуьлуш. цхьадолчу деношкахь 
ши-кхо бохам хуьлуш меттигаш а 
йогIу.

некъашкахь кхолладелла хьал 
хьесапе а эцна, даудов мохьмада 
хьокъала боллучу куьйгалхошна 
тIедиллира оцу хьолан кIорггера 
хьесап а, леррина жамIаш а дар. 
дукха хьолахь, некъан бохамаш 
хIун, мила бахьана долуш хуь-
лу къастор а дийхира цо. спике-
ра дийцарехь и дан деза некъан-
транспортан боламан бакъенаш 
талхош болчарна дуьхьал дIахьош 
болчу къийсаман эвсаралла лакха-

яккхархьама.
Вуьшта, говзанча воцучунна а 

бIаьрла гуш ду цхьаболчу водитель-
ша машенаш тIех чехка хоьхкуш 
хилар, некъашца дIасалелаш болу 

водительш вовшашца хила ма-
беззара гIиллакхе цахилар, вовшийн 
сий-ларам беш цахилар, некъан 
бакъенаш ларъяр-м хьехор а дацара 
вай. Вай некъашца адамаш жимма 

мукъане а вовшашца гIиллакхе хил-
ча хьал дикка тодалаза Iийр дацара. 
цу тIе а тидам бахийтира кхеташо-
нан дакъалацархоша. 

делахь а, оперативни штабан ку-
ьйгалхочунна хетарехь, водительшца 
кхетош-кхиоран болх дIабахьарца 
цхьаьна кхин а тобан беза стацио-
нарни постийн болх. церан белхан 
эвсаралла лакхаяккхаран Iалашонца 
кIиранах шозза таллам бан беза ста-
ционарни посташа беш болчу бел-
хан. цо дика тIаьхье яла декхар ду. 

кхеташо чекхйолуш овгIанехь 
хиллачу тIеман ерригроссин 
заьIапхойн юкъараллин организа-
цин декъашхоша даудов мохьмадна 
совгIат дира «даймахкана тешаме 
хиларна» мидалца. нохчийчоьнан 
парламентан председатела царна 
баркалла элира иштта шен сий-
ларам барна. 

Д.АНАДЕВ

кхеташо

некъашкара хьал сагатдойтуш ду

Чинин хух-хота шахьарахь 
хIокху деношкахь дIаяьхьира Чинин 
Гран-при дзюдохула дуьненаюкъа-
ра турнир. цигахь дакъалоцуш вара 
26 пачхьалкхера 225 спортсмен, 
шайна юкъахь олимпийски лов-
зарийн а, дуьненан а, европин 
а чемпионаш болуш. боккхачу 
кхиаме кхечира къийсадаларшкахь 
россин божарийн вовшахтоьхна 
команда. шиъ дашо, шиъ дато, ялх 
йоьзан мидалш ехира цара. яьхначу 
мидалийн барамца уггаре а тоьлла 
гайтам бара иза. къийсадаларийн 
хьалхарчу дийнахь шен йозаллин 
категорехь (66 кг.) россина дашо 

мидал еара нохчийн дзюдоиста ша-
милов якъуба. Финалехь цо эшийра 
2011-чу шеран дуьненан чемпион 
волу украинин векал Георгий Занта-
рая. оцу кхиамца хьуьнаре дзюдо-
ист а, ткъа иштта скФо-н дзюдон 
федерацин президент Эдильгириев 
амрудди а декъалвира нохчийн 
республикин куьйгалхочо кадыров 
рамзана.

Вайна иштта кхоэ ду шолгIа 
дашо мидал яьккхинарг гIалгIайн 
дзюдоист халмурзаев хьасан хи-
лар а (90 кг.). дала тIаьхье беркате 
йойла!

Хь.АБАЕВ

ЮьхькIам

Чинера – дашочу 
мидалца

нохЧийн респубЛи-
кин ЛаттаЛеЛорхой 
яЛта ЧуДерзо буьйЛа-
беЛЛа. 150 Эзар соВ гек-
тар Лаьтта тIера яЛта 
Ду ЧуДерзо Леринарг.

республикин юьртабахаман 
министерствон ораматашлело-
ран, химизацияран, ораматаш 
Iалашдаран департаментан ди-
ректора матуев хан-пашас бил-
галдаьккхира кест-кеста оьхучу 
догIанаша аренашкахь болх бан 
новкъарло еш хилар.

«берриге а бахамашкахь кIа, 
Iаьржа кIа, мукх чуберзо болий-
на. ялта чудерзор дIадолийна 
асаран (июнь) беттан 18-чу дий-
нахь теркан кIоштахь. хIинца ре-
спубликин дукхах йолу кIошташ 
юкъаозийна ялта чудерзорна. 
мангалан (июль) беттан 3-чу 
денна долчу хьолаца, ялх эзар 
гектара тIера ялта чудерзийна, 
хьаьжкIа а, рапса а йоцуш. Гек-
тара тIера юккъера хьекъар 23,4 
центнер а хуьлуш, чудерзийна 
14 эзар тонна ялта. хийцалучу 
хенан хӀоттамо комбайнерийн 
болх дикка сецабо.

карарчу шарахь республикин 
юьртабахаман министерствос 
ялта дийначу майданан барам 
18 эзар гектарана тIекхетта. 
цул сов, 1 100 гектар рапса а 

хьаькхна. цуьнан гектара тIера 
юккъера хьекъар 13,4 центнер 
а хуьлу», – элира матуев хан-
пашас.

иштта, цо тIетуьйхира баха-

машна оьшучу техникица, Гсм-
ца кхачо йина хилар а, къинхе-
гамхошна белхан а, садаIаран а 
хьелаш кхоьллина хилар а.

М.ЮНУСОВ

Юьртан бахам

нохчийчохь 
ялта чудерзо 
долийна

Iамарк коьртехь йолчу тIеман коалицин кеманаша юха 
а бомбанаш, ракеташ тоьхна шемарчу цхьана юьрта. ци-

гахь террористаш а, вахабиташ а ца хилла. и тохар дар 
бахьанехь лаххара а 40 маьрша стаг вийна, чевнаш хил-
ларш кхин а алсам бу. царна юкъахь зударий а бу, бераш 
а ду.

***
иракъера мосул шахьар «иблисан пачхьалкхан» 

гIеранех паргIатъяьккхина хиларан а, маьрша бахар-
хой шахьара юхаберза буьйлабелла хиларан а хьокъехь 
хаамаш бо Iедалан векалша. бакъду саьлнашка ерзийна 
йолчу оцу гIалахь наггахь цIа дац чохь Iан мегар долчу 
хьолехь.

***
Германехь хIокху деношкахь дIахьош митингаш ю. 

урамашка бевллачара дIахьедо шаьш 20 пачхьалкхан 
(«G 20») саммитна дуьхьал хилар. ткъа саммит мангалан 
(июль) беттан 7–8-чуй деношкахь Гамбургехь дIахьур ю. 

цигахь дийцаре дан лерина дуьненаюкъарчу терроризма-
на дуьхьал къийсам дIабахьаран, пачхьалкхашна юкъара 
юкъаметтигаш тояран хьокъехь долу гIуллакхаш. 

***
кндр-хь юха а дIадаьхьна баллистикин ракета зер. 

иза кхиамца чекхдаьлла. керлачу зерана реза доцчу 
сша-н куьйгалло дIахьедина кндр-на дуьхьало яран 
гIуллакхаш кхин а чIагIдан дезаш хилар, санкцеш яр кха-
чаме цахилар.

***
индин Iедало шайн эскарш бенгалин къилбехьа 

дIахьовсийна. цигахь дехаш долчу тайпанашна а, тукха-
машна а юкъахь тIеман тасадаларш хиларца доьзна ду 
иза. Вовшах леташ берш дIасакъасторан а, царна юкъахь 
маслаIат даран а Iалашонца хьовсош ду цига эскарш. 
Вуьшта барт хуьлуш бац бенгалерчу бахархойн.

***
казахстанан пачхьенехь астанахь хIокху деношкахь 

дIахьош ду шемахь машар барна лерина дийцарш. ци-
гахь дакъалоцуш бу шеман Iедалан а, цунна оппози-
цехь болчеран а векалш, ткъа иштта россин, хонкаран, 
ГIажарийчоьнан, казахстанан дипломаташ.

***
россин президента В.путина Iамаркан президент 

д.трамп декъалвира сша йозуш цахиларан денца. 
дIахаийтира Iамаркахойн дахарехь ирс-аьтто хуьлийла, 
Iамарко кхиарехьа керла гIулчаш йохийла шена лууш 
хилар.

***
москвахь россин президента В.путина тIеийцира 

Чинин халкъан республикин председатель си цзинь-
пин. цара дийцаре дира шина пачхьалкхан юкъаметти-
гаш кхидIа а кхиоран, зIенаш чIагIъяран хьокъехь долу 
гIуллакхаш. дийцарш дерзийра 40 гергга бартана куьй-
гаш яздарца. барташ бина экономикин цхьамогIа дакъ-
ошкахь цхьаьна гIуллакхаш дан.

***
хIокху шеран хьалхарчу чийрикехь россин арахьара 

декхар 2,3 процентана, я 525,7 миллиард долларна алсам-
даьлла. оццу хенахь 5,7 процентана алсамъяьлла вайн 
мехкан валютийн фонд.

***
сибирерчу хьаннашкахь евллачу цIерашца къийсам 

дIахьош бу россин мЧс-н белхахой. церан хIинцале 
аьтто баьлла 20 эзар гектар йолчу хьаннашкара цIерш 
дIаяйа. делахь а, хьал чолхе хилла дуьсуш ду иркутскан 
областерчу хьаннашкахь.

урдунерчу нохчийн 
Iер-дахарх 
дийцар

нохЧаша шайн орамаш ца дицдо
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цхьайтта шо даьллера шепаIан кIант 
исраил  кху дуьнен чу ваьлла, Заркъе 
юьртана къилбехьа, кхо чаккхарма дехьа, 
рогIехь кха лардан иза лелачу хенахь. 
когара мачаш яйелла, болар сихдина 
лелара исраил. бераллех къастаза ве-
лахь а, леларехь ша шех бIобулуш вара 
шепаIан кIант, шел еха немцойн топ 
белш тIе кхазийна, хе хIотта волавелира 
иза. тешам боцуш зама хиларе терра, 
гIаролехь ха латтош хилла мухIажарша, 
шайн бошмаш а, шайн кхаш а лардина ца 
Iаш, шаьш йиллинчу юьртахь а.

иштта цкъа хехь волуш, ког байбина, 
меллаша хьаьжкIийн гIодмашна юккъе 
а ваьлла, дIаса а хьаьжна, когаш тIе 
лахвелира исраил. дика кхуьуш йогIура 
хьаьжкIаш. лекха адам хьулдаллал 
лекха яра уьш, амма лар ца яхь, сискал 
йоцуш биса тарлора хIорш, хала зама 
яра.  делах тешарца, собарца , доьнал-
лица шаьш хьалхадовларх тешна бара 
вайнах. урдунехь хилла хонкаран Iедал 
гIелделла, ингалсан эскар чу гIерташ,  
Iаьрбойн хIара ду аьлла Iедал дацара не-
хан доладан. массо а къоьлла хьоьгуш 

вара.  цу бахьанехь, адамашна юкъахь 
йовсарш, зуламан ковранаш дукха яра. 
шайн аьтто бол-болчохь нехан хIуманах 
ка тухура цара. 

Геннара хезаш, тIаьхь-тIаьхьа ис-
раилна герга догIуш бергийн тата дара. 
хIара топ юьйлина валале, кхунна хьал-
хахь цхьа Iаьрбойн бере вогIавелира. 
Воха а ца вухуш, ка яьлла, сихонца топ 
юлушшехь,  ойла йора исраила, «дика 
дохьуш веана-те я йовсарех цхьаъ ду-те 
хIара», бохуш.

– хIай, кIант, – аьлла, вистхилира 
Iаьрбо,– схьагайтал хьайгахь йолу и топ.

 амма кхунна хиира беречун дагахь 
дерг.  цо бохург дича, топ йоцуш-м 
хьовха,  са даьккхина вуьтур вара хIара. 
Юьйлина топ сихонца Iаьрбочунна  тIе а  
хьажийна, мохь элира исраила: «дIавала, 
дIагIо! хьуна со жима хетахь а, хIара 
топ ю хьуна. шеко яц хьуна, хьо дIа ца 
гIахь, хьан говрах  яйдакха йина вуьтур 
ву хьуна ас хьо!».

Говр хьийзош, оьгIазе тIегIерташ, 
шена хезначух цец а ваьлла, юхаверза ца 
лууш, тIегIорта меттиг ца болуш висира 
бере. Воьхна хьийзаш, гIеххьа зама яьлча, 
вистхилира бере: «кхин вай вовшийн гур 
дац бохург бакъ дац, со стаг вац хьуна и 
топ ас сайна ца яккхахь». 

– дерриге а делан карахь ду. ладугIур 
вайшиммо и зама тIеяллалц.  тахана и 
хир дац хьуна. яхийта, дIавало, гучуьра 
вала, ас хIокху тоьпе хьуо этIавайтале, – 
элира исраила. 

Юха а оьгIазе чухьаьдира бере. ис-
раила, кхин хан ца йолуьйтуш, лаг а оь-
зна, шозза топ ялийтира. беречун коьрта 
тIера кортали шеца хьош тIехъелира цхьа 
шокъали. шолгIачу дIаьндарго  бухка 
хадийра. Iаьрбо-бере, дIавада ца кхуьуш, 
дIаиккхина вахара. 

тоьпан тата хезна, юьртарчу нохчаш-
лахь орца делира: «кIентий! маса лела-
лаш! цхьаъ хиллачух  тера ду! ледара 
ма хилалаш!»

шен карара гIуммагIа охьа а тес-
на, герзаца къовлавелла, говр човхош 
дIаиккхира исраилан ваша абуязид.

исраил, и бере шеца орца дохьуш, 
юха ца вогIуш Iийр вац, аьлла, жимма 
дехьа а ваьлла, само йина тебина Iаш 
вара. Ван а веара...

шеца ши бере валош, юха веара 
исраила топ йиттина Iаьрбо. тебина 
Iаш волу исраил,  кхаа беречо Iаьрбойн 
маттахь дечу къамелах гIеххьа кхетара. 

«оцу кIанта суна немцойн топ йит-
тира. ЭтIа ца веш  вуьтур вац!», бо-
хуш,  Iаьрбочо туьйсучу кхерамашка 
ладоьгIуш, ойла йора исраила: «Эхь доцу 
хIуманаш! цхьалха со! бисина кхо патар-
ма!  Герзаца кхо стаг! цхьа дIаьндарг а 
эрна гIахь!.. ларор вуй-те со?!..»

Геннара, лаьхкина берзалой санна, 
тIекхочуш лаьттара юьртара кIентий, 

шайца исраилан ваша абуязид а волуш. 
йовсарш-м, чан туьссуьйтуш, тIепаза 
яйра. 

урдунехь баьхначу нохчийн дахарера 
цхьа доцца дийцар ду хIара. тIаьхьуо, 
церан Iер-дахарх кхин а дийцарш хир 
ду вайн. 

IУСМАН Басил
Суьрташ тIехь: Урдунерчу Заркъе 

шахьарахь долу нохчийн шира маьж-
диг; нохчийн шира хIусам; ШепаIан 

кIант Исраил

иштта, и лелон цаха-
арна дуккха а нахана зе-
наш а, баланаш а хилла. 
Дукха хьолахь, и цхьацца 
стагана бен тIеIотта ца 
лора. ткъа дийнна къо-
мана а, къоман цIарна а 
(иштта зен) тIеIоттадалар 
цхьана а къомо ловр да-
цара.

дукха хенахь дуьйна кхе-
чу къаьмнашлахь вайнехан 
цIе дика а, сийлахь а йок-
кхуш яра. нохчий аьлча, 
гIиллакх-оьздангалла, яхь, 
юьхь, комаьршалла, доь-
налла, майралла долчу не-
хан сурт хIитталора. Вайна 
ма-хаъара, иштта къона-
халлин амалш мел йолчун 
мостагIий дукха хилла гут-
тар а. хIунда аьлча, иштта 
туьллигаш а, цIормаIанаш а 
яхь йолчу наха цкъа а тергал 
еш ца хилла. цундела, оцу 
туьллигаша гуттара а шайн 
аьтто мел болу оцу нехан цIе 
бехъеш хилла. и хьал даима 
а лаьттина, лаьттар долуш а 
ду хIокху дуьненахь осала 
хIуманаш мел еха.

нийсса цхьа шо ахшо 
хьалха, вайн цIахь “бусулба 
доьзалан юккъаралла” ю 
бохуш, вайнехан цIе бехъ-
еш, цхьа оьзда доцу, ша 
стаг волчо дуьйцур доцу, 
осала хабар даьржинера. 
оцу юкъаралло бусулба 
мел волчунна а, къаьсттина 
Iаьрбашна а нохчийн зудабе-
раш дига аьттонаш беш, ахча 
луш, маьхза той хIоттош, 
нохчийчохь болх а нисбеш, 
нохчийн мехкалла (нацио-
нальность) а луш, йиъ зуда 
йига а цхьаьна аьттонаш бо 
бохуш, хаам баржа болабел-
лера интернета чохь.

и хаам баржа болабел-
ча урдунехь дехаш долу, 
нохчийн къоман цхьа дакъа 
долу, тхо чIогIа цецдевллера. 
оцу наха бохучух ца теш-
нехь а, дуьххьара вайн цIахь 
болчаьрга телефонаш етта 
буьйлабелира кхузара цхьа-
болу вайнаш. и хабар, кху-
зарчу нохчашна ма-хеттара, 
бакъ ца хиллера.

и хIума дIатуьйр ду 
моьттуш, оцу юкъараллин 
харц хаам кхаьчнехь а, уьш 
осала нах буй шайна ха-
арна юккъе а ца гIерташ 
IадIийра урдунера нохчий. 
ткъа и хIума кхин ца соцуш, 
бале дала доладеллера. цхьа 
жимма хан яьлча, йовлакхаш 
техкина кхо-йиъ нохчийн 
йоI чохь йолу видео яьржи-
ра Iаьрбийн мехкашкарчу 
фейсбукан агIонаш чохь. За-
баренна яьккхина кийсак яра 
иза. и кхо йоI гойтий, гIум-
аренгара четар-Iаьрбий оцу 
йоIаршна тIаьххье нохчийчу 
бовдуш гойтура. ша йинарг 
цец а воккхуш, и кийсак 
миллионашкахь яьржинера 
тхо дехаш долчу хIокху 
Iаьрбийн мехкашкахь.

Юха цхьа хан яьлча, и 
хIума кхин гIел ца луш, 
нохчийн йоIана а, Iаьрбийн 
цхьана зудчунна а юкъахь 
йолу хазаллин башхалла 
гойтуш кхин цхьа видео 
яьржира.

т I а ь х ь уо ,  д у к к х а  а 
Iаьрбийн сайташ тIехь а, 
фейсбука чохь а и «бусулба 
доьзалан юкъаралла» ю бо-
хуш, вай лакхахь бийцина 
хаам кхин а сов баьржаш 
бара. цул сов, кхузарчу цхьа-
долчу газетийн интернет-

агIонаш тIе а биттира иза.
цул тIаьхьа, нохчийн 

гIиллакхашца ца догIу ду-
харш дуьйхина дечу оьзда 
доцучу хелхарех нохчийн 
хелхарш ду бохуш, видео 
кийсакаш яьржира. «хьовса 
шайна, массо Iаьрбоша лоь-
хуш долчу нохчийн зудабе-
ре!», «уггаре хаза нохчийн 
мехкарий»,  иштта кхийолу 
эхье цIерш йолуш яра уьш.

тIаккха школашкахь а, 
университеташкахь а, нох-
чийн зудабераш гойтуш, ин-
стаграм чуьра дуккха тайп-
тайпана видеокийсакаш яьр-
жира, иштта, ловзаршкахь 
яьхна видеош а тIехь. 

и нах Iаьрбийн массо 
мехкашкахь бехаш хиларна 
а, уьш бовза аьттонаш цахи-
ларна а, и хIуманаш совцуш 
доцу дела а, билто муаййад 
цIе йолчу нохчийн цхьана 
кIанта цIеначу Iаьрбийн 
маттахь итт минотехь йолу 
видео арахийцира. оцу кий-
сак чохь бусулба динехь и 
хIуманаш мегаш цахилар а, 
оьзда лоруш цахилар а, нох-

чийн къам бусулба къам хи-
лар а, нохчийчуьра ю бохучу 
оцу видеош чохь бакъ доцу 
сурт хилар а, цу чохь берш 
вайн къомах нах цахилар а 
билгалдеш, дийцира цо. 

оцу кIанта йина йолу 
и видео гIараяьлча, цхьа-
болчара шаьш лело йолу 
харцо сацийра, ткъа уьш 
кIезиг бара. дукхахболу и 

харц хаамаш африкерчу 
марокко, алжир, тунис, 
миср мехкашкара хиларна, 
ахча а делла, церан агIоне 
дIахьажийра нохчийн ке-
гийрхоша билто муаййада 
йина и видео.

ткъа и ун, кхин дIа ца 
долуш, урдуне кхечира. 
кхузарчу цхьадолчу  газе-
таша шайн сайташкахула 
баржийра и харц хаамаш 
а, йоIарийн видео, суьрташ 
а. и бахьанехь, урдунерчу  
нохчашна а, Iаьрбошна а 
юкъахь питанаш ца хилий-
та, нохчаша Заркъе а, сухне 
а олучу шина юьртахь ши 
гулам бира. оцу шина юьр-
тарчу гуламийн жамI, сиха 
а ца луш, Iедалехь болчарех 
дагадовлар дара.  цунде-
ла кхузарчу парламентан 
депутатаца бено тамирца, 
цхьаьна а кхийтира, электро-
нан зуламаш толлуш волчу  
цхьана адвокатца барт а бира 
вайн кIенташа. тамира, харц 
хаамаш баржочу газетийн 
куьйгалхошка ша вистхир 
ву аьлла, дош а делира. 
цхьацца газеташца зIене 
а бевлла, цаьрга и хаамаш 
дIа а бахийтира нохчаша. 
хIинца Iедалехула и хIума 
сацадайта тIаьхьаваьлла 
адвокат а ву.

иштта, и пуьташ баржош 
волу урдунера цхьа кIант во-
вза а вевзина, сацийра нох-
чаша. иза санна, москварчу 
нохчашца зIене а девлла, 
цигара цхьаъ а сацавайтира. 

х I е т т е  а ,  и  х I у м а 
дIадолуш я гIеллуш дац, 
жимма соцу, юха долало.  
хIинца а миллионашкахь 
яьржаш ю и  кийсакаш. 
дукха хан йоццуш цхьана 
Iаьрбичуьнца цхьаммо (нох-
чичо) дов даьккхина шен 
балхахь, вукхо шега «хIорш 
шун суьрташ ду» аьлла, ша 
хьийзаварна. кхечу вайн 
кIанто цхьана мисархочо, тIе 
а веъна, «аш шайн йоIарий 
бига тхуна аьттонаш беш 
бу бохуш хезнера-кх суна, 
цу тIехь гIо дийр дацара 
ахь?» аьлла хилла, цигахь а 
кхин доккха дов ца хуьлуш 
дIадирзина. цхьана кIанта 
ма-аллара,  «девнаш дан 
хала-м дацара, балхара дIа 
ца ваккхахьара».

Фейсбук чуьра нохчийн 
йоIаршка косташ туьйсуш, 
уьш хьийзош бу. кхузарчу 

нохчийн гIоьналлин юккъа-
раллийн а, «тхуна нохчий-
чуьра нускалш дало некъаш 
хьехахьара аш», «тхан нох-
чийчу даха йиш муха хир 
яра?» бохуш, косташ туьй-
суш, са дууш ду.

и хIума соцуш дац. коьр-
та бехк вайн бу. Вайн къомах 
цхьаболу мехкарий шайн 
суьрташ а, видеокийсакаш 
а оцу интернет чу кхуьйсуш 
бу дийнахь а, буса а. инста-
грам, Вк, одноклассники, 
Фейсбук, снапчат социаль-
ни сеташ чу. и доцург, вайн 
цхьаболу кIентий нохчийн 
ловзаршкара а, мехкарий 
гулбеллачу меттигашкара 
а видеош а, церан суьрташ 
а иллешца тодой, даржош 
бу. и хIуманаш вайн дайша 
а, наноша а цкъа а лелийна 
дац я лелор а дацара. нох-
чийн кхетамца, гIиллакх-
оьздангаллица догIуш дац 
уьш.

оцу хIумано урдунехь 
бехачу нохчашна яккхий 
проблемаш йина, хIинца а 
еш а ю. кхузарчу нахана 
нохчийн стаг гуттар сий 
долуш, веза хета. хIинца и 
вайн къоман цIе хийцалуш 
ю. и хьал иштта дIадодахь 
вайнахана даккхий зенаш 
хир ду.

алсамо хIокху балех 
кхета, гIо дан, дакъалаца 
луучунна оха кечйина хIара 
хьал довзийтаран кийсак ю. 
хIокху чохь и гIурт болаба-
ларан бахьана а, хиламаш 
а, статистикаш а, нохчийн 
къоман цIе муха бехъеш ю 
а, хIара хIума дIалистаран 
некъаш а гойтуш ду:

https://www.youtube.com/
watch?v=5qxibJp4cpI

хIокху чохь муаййада 
Iаьрбийн маттахь бина хье-
хам бу:

https://www.youtube.com/
watch?v=3w3RaONKBOc

цхьаммо хатта тарло, 
оццул вон нах муха хуьлу 
Iаьрбий? хIокху вайн къа-
мелехь со Iаьрбий сийсазбан 
гIерташ ву мотта а мега. 
Iаьрбий берриге вон бац, 
амма гамо езарш дуккха а 
бу церан, бахьанаш а дуккха 
ду. кхузара хьал вайн цIахь 
болчарна ма моьтту дац.

БИЙТРО МахIир

бехйо вайн къоман цIе
интернет Вайна юккъе яьЛЧахьана наха Диканна а, 

Вонна а ЛеЛийна и.

Нохчаша шайн орамаш ца дицдо

цхьадолчу къаьмнаша 
вайн мотт шира хилар, 
шеко йоццуш, къобалда-
ран билгалонаш де-дийне 
даларца алсам юьйлуш 
ю. иза вайна цкъадол-
чунна дозалла хетахь а, 
оцу къаьмнийн вайчул а 
чIогIа вайн меттан бала 
кхачар кхеташ хIума дац. 
хIун бала бу кхечу нехан 

нохчийн маттаца, вай а 
цуьнца кIезиг бала болуш 
хилча? 

цунна-м жоп дала гIертар 
вацара со. масийтта теори а, 
хетарш а, дукха хир ду оцу 
хаттарна жоп дала таллам 
бахь.  хаа лууш дерг кхин ду. 
Вайн хIунда бац бала вайн 
мотт денбарца а, кхиорца а? 
цу гIуллакхна лерина нах 

бац вайн?
сайна  хет арг  алале , 

Iаьрбийн цхьа кица дало 
лаьа суна: «хьан доттагI 
ахь харцдерг аьлча а хьуна 
тоьшалла деш верг вац. хьан 
доттагI хьоьга бакъдерг олуш 
верг ву». 

оцу маьIнехь хоьтту ас 
вайн меттан говзанчашка а, 
Iилманан академига а: «хIун 
деш Iа вай мотт нисбеш, 
денбеш тосуш цхьа а гIулч 
йоцуш? ГIийла бу цу декъ-
ехь вайн болх. меттан йоза 

а, метлардийн (грамматика) 
бакъонаш а тоярехь дукха 
тIаьхьа дуьсуш дуй-те вай?»

таханлерчу дийнахь ин-
тернетан юкъараллийн хьо-
сташкахь хIораммо  а шена 
ма-хетта яздо вайн маттахь. 
цхьаверг нийса яздан ца ха-
арна галвуьйлу, важа ша яз-
дийриг бен нийса ца хеташ 
ву, кхиверг, литературин йоза 
цхьатерра хила дезар тергал ца 
деш, шен барта маттахь яздеш 
ву . иштта къийсалуш, цхьа а 
жамI доцуш лаьтташ  ду вайн 

меттан гIуллакх. иза а нислур 
дара цIерачу говзанчашна 
вайн меттан урхалла шай-
гахь дуйла хууш, официальни 
шайн бакъонаш йолуш, белхан 
къепе муха дIаяхьа еза билгал-
доккхуш, яздина низам долуш, 
цу декъехь болх беш хилча.

 Iилма долуш дукха нах а 
бу вайн, масийтта мотт хууш, 
хIетте а, мотт денбан лаам 
берш алсам хила а беза, лаам 
боцурш юьстаха Iийча а хIума 
дацара...

БАКИР Iабдул-Хьамийд

мила ву бехке?

хууш ма-хиллара, 1901-чу ша-
рахь Даймахкара, бусалба махка 
хIижрат дан нийят дина, гIаш 
арабевллера цхьаболу нохчий. 
хIетахь, хонкара махкахь севци-
ра цхьаберш. тIаьхьуо, Iаьрбийн 
мехкашка дIабахара кхиберш. ур-
дуне кхаьчначу нохчаша шайн ла-
мастех а, маттах а, доьналлех а ца 
бухуш, Iалашйира шайн нохчалла. 
урдунехь, къар ца луш, къахьоь-
гуш баьхна нохчий.

Iедало урдунерчу нохчех дуьх-
хьара дарже хIоттийнарг бено ойб 
абдалла вара. сувеле юьртахь туп 
тоьхна баха хевшинчу нохчийн векал 
вара иза. шена туркойн а, Iаьрбийн 
а меттанашкахь дика деша-яздан 
а Iамийнера ойба. цундела дика 
дIакхийхьира цо урдунерчу нохчийн 
гIуллакхаш.

1929-чу шарахь урдунера тур-
койн Iедал хийца a делла, ингалсан 
Iедал хIоьттича, ойба, шен хьекъа-
лечу сацамашца тIедеанчу Iедалца 
юкъаметтиг Iалашъеш, нохчийн хьал 
а, Iер-дахар а маьршачу хорша дер-
зийра. оццу хенахь урдунан паччахь 
IабдаллахI хьалхарниг сих-сиха хуь-
лура ойб волчохь.

тIедеанчу ингалсан Iедалца юкъа-
меттиг ойба тойина хилар бахьанехь, 
цу Iедало нохчашна цхьацца даржаш 
делира. цу заманахь шайн доьналла 
гайтира дуккха а  нохчаша. царех 

цхьаъ султан идрис вара.
султан лакхарчу дарже а кхаьчна, 

ингалсан эскарехь эпсар вара. идрис 
султанан да а, ялх ваша а  веллера 
дегIастанера (нохчийчуьра) гIаш 
урдуне вогIучу хенахь. ненан цхьаъ 
бен воцуш, юьртабахам лелош, нанас 
сувелехь кхиийна вара идрис султан. 
Говр хахка а нанас Iамийнера цунна.

16–17 шо кхаьчча, ингалсан эскаре 
ваха гIоьртича, жима ву аьлла, дIа ца 
ийцира иза, ткъа говр хохкуш гича: 
«кхунна-м хIумма а Iамо а ца оьшу», 
аьлла, дIаэцнера.

ингалсан эскарехь шена ингалсан 

мотт Iамийнера цо. туркойн а, жуьг-
тийн а меттанаш хууш а вара. Жи-
маллехь дуьйна нахана гIо дан лууш, 
дуьненан хIуманна тIехь са доцуш, 
чIогIа адамалла йолуш вара идрис.

ингалсан эскарехь капитанан 
дарже кхаччалц дIавахара идрис. 
ингалсан Iедал дIадолуш, жуьгташа 
и мохк боккхуш, хиллачу тIеман таса-
даларшкахь тIом бира цо. цу хенахь 
майор вара иза. цигара юхавала ца 
туьгуш дукха Iийра идрис. амма тIе 
герз ца доуьйтуш гатвича, ца ваьлча 
денна, юхавелира, шеца пхи-ялх стаг 
бен ца вуьсуш.

цул тIаьхьа, Iаьрбийн эскарехь 
полковникан дарже кхаччалц гIуллакх 
дира. ша даржехь мел ву, нахана гIо 
деш хилла а ву.

идрис пенсе вахча, шен дайша 
лелийна юьртабахам лелош сецира, 
кхин цхьанхьа дарже хIотта реза ца 
хилира. ЧIогIа нахана везаш стаг вара 
идрис. нохчаша а, Iаьрбаша а чIогIа 
лоруш а вара. массара а олура: «шен 
хьекъалца нахал хьалхаваьлла стаг 
ву иза». кавказан цIарах урдунан 
махкахь клуб хIоттийнарг идрис 
вара. цу заманчохь цхьа а клуб яцара 
урдунехь. клубан коьрта Iалашо яра 
нохчашна деша-яздан Iамор. цуьнан 
Iалашо кхочушхилира.

дегIастанахь совсар цIе йолуш 
шича вара султан идрисан. совсара, 
коммунистийн Iедал долчу хенахь, 

идрисан сурт цхьана хIуманна юкъа 
а хьарчийна, лаьттах а  доьллина, 
Iалашдеш хиллера. ша дийна волуш, 
даймахках а, цигарчу шен гергарчех 
а чIогIа хьоьгуш хуьлура иза. 1985-чу 
шарахь бакъдуьнена дIакхелхира иза.

бено ойб а, султан идрис а сан-

нарш дукха бу урдунерчу нохчашна 
юкъахь. царех лаьцна, тIаьхьо кхин а 
яздеш хIума дийр ду ас.

таханлерчу дийнахь, хийцалуш, 
чолхе доьрзуш долчу хьелашкахь шайн 
дайшкара схьаэцна дикка хIума довш 
лаьтта  урдунерчу нохчашкара…

I.-Хь.БЕНО

Гоьбевлла нохчийн къонахий

урдунерчу нохчийн 
Iер-дахарх дийцар

1901-Чу Шарахь Даймахкара арабеВЛЛа урДунан махка 
кхаьЧна, баха хеВШинЧу нохЧаШна юьххьанца атта Дацара, 
тIаьхьуо,  бусаЛбанаШ хиЛар бахьанехь, Дахар нисДеЛЛехь 
а. хийраЧу махкахь боЛу арахьара нах Лорура меттигерЧу 
IаьрбоШа Вайнах, хонкаран IеДаЛ ДIаДаьЛЛа, Iаьрбойн IеДаЛ 
хIуттуЧу муьрехь. пана махкахь боЛЧу нохЧийн историх 
Лаьцна ДийцарШ Дукха Ду. Шайн Динах а, ДоьнаЛЛех а ца 
бухуШ хиЛЛаЧу Вайн къонахех ЛаьцнаЧу ДийцарШна юкъ-
ахь цхьа масаЛ Ду ШепаIан кIентан исраиЛан меттигерЧу 
IаьрбоШца хиЛЛа тасаДаЛар.  

Иорданерчу нохчаша шолгIа кечйина агIо
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бIаьсте тIеян дукха хан ца йисинера. 
цуьнан аьхна хIуо хаалора самадала 
гIерташ долчу Iаламехь. Ло дешна 
дIадаьллера. ур-атталла малх ца кхе-
тачу, цIеноший, дитташий хьулйинчу 
меттигашкахь а ца гора цуьнан цхьа 
а Iаьциг. Денош дахделла доьлхура. 
маьлхан йовхо а де дийне мел долу ал-
самъйолуш яра. амма Iаламах а, ада-
мех а дIакъаста ца луучу Iаьно наггахь 
шен аьрха амал гойтура, цIеххьана ло 
кхуссий я шийла мох хьовзабой.

цу Iуьйранна а, жимма мехаца дайн ло 
а хьовзийна, юха, малх  а хьаьжна, 

хазъелла дIахIоьттира арахь. хасавюьртахь, 
базар хIуттучу меттехь, гулделла дукха адам 
дара. цхьаберш шаьш баьхкинера, вуьш, бер-
таза арабаьхна, схьабалийнера. ГIалагIазкхий, 
эрмалой, жуьгтий, жIайхой, цхьа кIеззиг нох-
чий – баккхалшкахь йохкар-эцар лелошберш, 
пхьераш, белхалой, ахархой бара уьш. царах 
дIакъаьстина, шайн тоба а йина, юьстахо лаьтта-
ра хьоладай: Iедалан гIуллакххой, эпсарш, церан 
зударий, гІумкийн элий шайн ялхошца, метти-
гера совдегарш. уьш сихонца аннех йинчу цхьа 
метр хиллал йолчу лакхенна шина а агІор бара, 
ткъа лакхахь дІанисбеллера Іедалан векалш, 
шайн коьртехь инарла-майор кемпферт павел 
иванович а волуш. иза доккхачу кІедачу кресло 
чохь Іара, сирделла догIучу мекхех наггахь дайн 
куьг а хьокхуш. тахана кхузахь ирхъолла кеч-
винчу тутмакхна таIзар дарх долчу омранна кIел 
куьг яздинарг вара иза. цунна гуонах лаьттара 
эпсарш, адъютанташ, церан зударий.

майданна юккъехь стаммийчу бІогІамех 
йина тангІалкх лаьттара, шена тІера чукхозуш 
корта чекхбаллал шад  бина  муш а болуш. ир-
хъолларна кечйина майда еа агІор дІалаьцна 
лаьтташ, карахь тоьпаш а йолуш, сирачу басахь 
долу чоэш дуьйхина салтий бара. Юккъехь 
гІуллакх дІахьош волу коьрта эпсар а, лахарчу 
даржера цуьнан ши гІоьнча а, ши бІаьрг бен ца 
гуш, коьртах йоьллина хІума йолу чалтач а вара.

– богІуш бу! богІуш бу! – аьлла, гІугІ даьр-
жира нахана юкъахь.

тІулг биллинчу урамехула схьайогІу дошлойн 
тоба гучуелира геннахь. Говрашкахь болчу 
гІалагІазкхаша гуо а бина, ворданахь схьавалош 
тутмакх вара. аьтту ког а, аьрру куьг а, бІаьрг 
а бацара цуьнан, амма,  хене хьаьжна  доцуш,  
гІора хаалора цуьнан шуьйрачу белшашкахь, 
ворданан цІа схьалаьцначу доккхачу, ондачу 
куьйгехь. тІера Іаьржачу басахь долу чоа тиша а, 
цхьаццанхьа эттІа а дара, чухуларчу кучана тІехь 
цІийн хьоькхнаш а яра гуш. къоьжачу можо 
кхелинчу цуьнан буьрсачу юьхьа тІехь цхьана а 
тайпана воьхна  я охьатаьIна хилар ца хаалора. 
иза заьІап стаг вара, амма хала дара цунах иза 
ала. хІунда аьлча майрра, корта айбина схьава-
ро, доьналла шена тІехь долчу юьхьо, буьрсачу 
хьажаро цуьнан заьІапалла  дага ца йоуьйтура. 

– Alex, il infirme! Comment un tel homme 
à la pendaison? (алекс, иза заьІап стаг ма ву! 
ишттаниг ирх муха уллур ву?)  – хоьттура шена 
уллехь лаьттачу эпсаре, коьрта тІехула лаьцна-
чу четарца йолчу, хьоладайн тобанна юкъарчу 
къоначу зудчо.

–  C h é r i e ,  c ' e s t t r è s d a n g e r e u x c r i m i n e l . 
Commeilfautpendre! (хьомениг, иза чІогІа кхе-
раме зуламхо ву. и саннарш ирхъохка беза!) 
– жоп делира курачу эпсаро, дашочу гІутакха 
чуьра схьаяьккхина папироса гІутакхан негІарна 
тІе а тухуш.

ша охьаваккха тІебаьхкина салтий, дуьхьал 
куьг ластийна, дІа а човхийна, Іасанна тІе а 
тевжаш, вордана тІера чувоьссира тутмакх. 
Гулделлачу адамашка хьоьжура иза – цхьа а 
вевзаш стаг вацара, хийра, кхардаме, къинхетам 
боцу яххьаш…

ирхъолла валийначу стеган  цІе бенойн 
бойсагІар яра. и цІе нохчийчохь а, дагестанехь 
а шуьйра евзаш яра. хІара имаман шемалан 
гІараваьлла наиб вара. имам оьрсийн караваха 
тІаьххьара сахьт тІекхаччалц цунна юххера шен 
тІемалошца дІаваьлла вацара иза. цо герз охьа ца 
диллира имам эшначул тІаьхьа а, хІунда аьлча цо 
ша эшна ца лорура. кхунна юххера хийла майра 
кІант гІазотехь декъалхиллера ткъе пхеа шарахь 
паччахьан эскаршна дуьхьал бечу тІамехь. кара 
а вахана, герз охьа а диллина, шен а, оцу дикачу 

кІентийн а сий дойур дацара дера лом санна 
волчу бойсагІара. «Говрахь мел ву, со тІемало 
ву!»  – олура цо, тІаьрсиган бахтаршца ша гов-
ра тІе дІа а воьхкийтий. шен цхьаъ бен доцчу 
куьйгаца хийла мостагІ цо вожийра оьрсашца 
хиллачу шайн тасадаларшкахь. «таш адам» 
олура цунах шемала, «тІулган адам» бохург 
ду иза нохчийн матте даьккхича. хІара ван а 
вара, тІулгах вича санна, хІунда аьлча цхьана а 
хІуманна бІокъажор доцуш, шелвалар, кІадвалар 
хІун ду ца хууш, тІеман кІуьрлахь воллура хІара, 
уггаре а кхерамечу меттигехь ша хьалха а волуш.  
лазийна, меженаш дІаяьхна велахь а, къар ца 
веллера, къийсамна юха ца ваьллера бойсагІар. 
массарна а, шайн даймехкан дуьхьа къийсам 
латточарна, масал хилла лаьттира хІара дуккха 
а шерашкахь. цундела хьакъ  вара хІара шех 
«тІулган адам» ала.

бойсагІара шина шарахь дуьхьало йира оьр-
сийн Іедална шемал йийсаре ваханчул тІаьхьа. 
нохчийн лаьмнашкахь кхуо а, кхуьнан накъо-
сташа а нах гІовттийра мостагІашна дуьхьал. 
хІорш лийтира шайн гІора мел ду. кхузткъа 
шарал тІехваьлла, заьІап  велахь а, иза массан-
хьа а дика ларавора. цо доцца а, ондда а олучу 
дашо ир-карахІиттабора кегийнаш, уьш цунна 
тІаьххье буьрсачу тІама юккъе лелхара.

тІаьххьара хиллачу тІамехь бойсагІарна 
кІелара дин бийра, уллехь йоккхачу тоьпан хІоъ а 
иккхина. кхунна а чевнаш хилира. кхетамчуьра 
ваьлла волу хІара мостагІаша йийсаре лецира.

хІара мостагIийн караваханера гIорасиз ви-
сарна, амма къар ца веллера. тахана дуьнен чохь 
яккха йисинарг цхьа кІеззиг хан бен цахиларна, 
шеца буьрсачу тІемех чекхбевллачу накъостийн 
яххьаш ган лиънера кхунна, амма иза хила ца 
доьгІнера.

– бойсагІар! Воха ма вохалахь, хІара дуьне 
массарах а дуьсур долуш ду хьуна!  – аьлла, 
нохчийн маттахь нахана юкъара мохь туьйхира 
цхьамма.

– хІан? – ша лаьттачохь тохавелира бойсагІар. 
кхунна чІогІа хазахеттера нохчех цхьаъ кхузахь 
нисвелла. хІинца шен валарх нохчийчохь дийца 
цхьаъ хир вуйла хаьара цунна. иза мохь тоьхначу 
агІор хьоьжура леррина, и стаг ган лууш:  – со 
бохий ахь? Вухур вацара, хьаха, со-м, стигал-
лий, латтий дозуш а долуш. со дукха хьежна 
Іожаллин бага. шух къахета-кх, кху копарша 
хьийзош долчу. яхь йолу кІентий! къар ма ло-
лаш! леталаш кху гаурех!

– Заткни рот! не ори! (дІасацае хьайн батт! 
ма е гІовгІа!)  – аьлла, чугІоьртира кхунна эп-
сарийн лахарчу  даржехь волу цхьаъ. амма кхуо 
иза мозанал башха тергал ца вира. 

ирхъоллар дІахьош волчу эпсаро куьйг а 
ластийна, вотанаш етта буьйлабелира вотанчаш. 
бойсагІар салташа тангІалкхана тІететтира. 
хІара, Іаса  луьйзуш тІе а вахана, ша хьала-
велира шуьйрачу гІанта тІе. Чалтачо, кхуьнан 
коьртара месала Іаьржа куй схьа а баьккхина, 
коча муш оьллира, шад тІе а озош. бойсагІара 
куьйгаэшарца шен куй дІатилла элира  чалтаче. 
Важа эпсаре хьаьжира. Эпсаро корта таІийча, 
куй бойсагІаран коьрта тІе тиллира чалтачо.

цхьана кога тІехь лаьттара бойсагІар 
тангІалкхана кІелахь логах тесначу муьшаца. 
цІеххьана хьаькхначу махо кхуьнан сирачу 
можан чоьш а, месалчу куйнан кІинжанаш а 
дІасахьаькхира. кхунна ца хаалора и шийла мох, 
хІара далла хьалха хІотта кечлуш вара. 

– аIазу биллахIи минашшайтIанирражийми. 
бисмиллахIиррохьманиррохьийм. ясин. Вал 
къуръанил хьакийм. иннака ламинал мурса-
лийна… – аьлла, хезаш «ясин» деша хІоьттира 
бойсагІар. бехха дІакхехьначу къийсамехь кхуо 
дукхазза а дешнера иза шен кхелхинчу накъо-
сташна, хІинца шена деша а дийзира. – яраббий 
Везан дела! хьайна тІевогІучу лайна гечдехьа! 
хьан кхиэлана реза ву-кх со… – доІа дора цо, 
«ясин» дешна ша ваьлча.

 нохчийчоь йолчухьа дІахьоьжура иза. мел 
генахь дара кхуьнан дахар шайна юккъехь 
дІадахана долу хьоме лаьмнаш.

– Іодика йойла шун, сан къоьжа лаьмнаш! 
цкъа шух бІаьрг тоха йиш хиллехьара… – хьий-
зара цуьнан коьртехь. – даймохк, дай баьхна 
латта… дерриге а хьан дуьхьа дара… со дохко ца 
ваьлла айса лелийначунна, бІаьрган негІар туху-
чу юкъанна а…марша Іойла хьо, сан нохчийчоь!

майданна гуонах лаьттачу нахана кхо цхьа 
шабарш деш санна хетара. корта хьала а айбина, 
генна дІахьоьжуш, леррина цхьаъ ган гІерташ 
санна вара иза. Воккха стаг воьхна вацара, цуь-
нан буьрса сибат доьналлех дуьзна дара.

Эпсаро кхунна кхиэл кхайкхош долу кехат 
дІадийшира. паччахьан Іедалан сацамца, россин 
пачхьалкхана дуьхьал тІом барна, дуккха а зенаш 
цунна дина зуламхо а лерина, хІара ирхъоллар 
дара цу тІехь кхайкхошдерг. 

цІеххьана нахана юккъехь гІовгІанаш евли-
ра: «таш адам! таш адам!»  – бохуш, маьхьарий 
дара хезаш. адамаш юккъехьа тІегІерта дуьй-
ладелира, хьоькху маьхьарий а, гІовгІанаш а 
алсамъюьйлуш лаьттара.  

шен цІе йоккхуш хезча, вела а къежаш, нахе 
хьоьжура бойсагІар. шен карахь тур долуш сан-
на, куьг хьала а айина, цхьанна тухучуха сихха 
охьаластийра цо. нахана юкъахь баккхийберан 
маьхьарий девлира: «таш адам! таш адам!» – 
аьлла. бойсагІарна гуора шен тІаьххьарчу ми-
ноташкахь шена гІо дан лууш, ша ир-карахІотто 
гІерташ уьш хилар. цаьрга а хьоьжуш, баркал-
лица корта байн охьатеІабора цо. 

  лакха тІехь болу Іедалан хьаькамаш мелла 
а боьхна дІасахьоьжура. инарла-майора ойла 
йора: «хІара акхарой карзахйовлахь, кхунах 

йоккха ІалагІожа хир ю. хьанна хаьа кху йов-
саршна хІун дагадогІу?…» бойсагІар ирхъуллуш 
кхуза а гулбелла, иза кІелхьарваккхархьама 
нохчаша, жIайхошца берта а бахана, цхьа гІурт 
барна кхоьрура иза. цо шен кІайн кара охьала-
стийра, ирхъоллар дІахьош волчу эпсаре ишар 
еш. Вукхо оцу сохьта салташка, уьш  нахана 
дуьхьал берзош, омра а дина, вотанаш тохий-
тира. цхьамзанаш адамашна дуьхьал а лаьцна, 
дІахІиттира салтий. Вотанаш дІасевцча, эпсар 
юха а вистхилира:

–  З у л а м х о ч у н н а  к І е л х ь а р а  г І а н т 
дІадаьккхинчунна дато сом ахча ду командова-
нис диллина. шуна юккъера цхьаъ валахь, и ахча 
хІоккхузахь дІалур ду!

нахана юкъахь юха а гІовгІанаш евлира. 
бойсагІарна ца хаьара эпсаро хІун боху. иза нахе 
хьоьжура, хилларг хІун ду ца хууш.

– хІун боху цу гауро?  – хаьттира цо аз айдеш, 
хьалха шега нохчийн маттахь стаг вистхиллачу 
агІорхьа а хьаьжна.

– хьуна кІелхьара гІант дІадаьккхинчунна 
дато сом лур ду боху!  – дуьхьал мохь туьйхира 
нохчичо. 

– хІай неІалт хила кху боьхачу хІуманашна! 
кхара вайна юкъа туьйсу питана…

Эпсаро кхин цкъа а кхайкхийра ахча. нахана 
юккъера схьаволуш цхьа а вацара. 

– Везан дела, собар лохьа суна! халачу зерах 
чекхвоккху-кх ахь хьайн лай! –  лохха доІа дора 
бойсагІара. – доьху хьога, аллахІ-дела, соьмах 
Іехавелларг бусалба ма хилийталахь!

Эпсар инарла волчухьа дІахьаьжира. Вукхо 
кхуьнга корта таІийра.

– ГІант дІадаьккхинчунна дато 3 сом ахча ло 
командованис! – дІакхайкхийра эпсаро.

Эххар а, нахана юккъера, уккал а таІийна, 
цхьа стаг схьавелира. къонахчун сибат даца-
ра цуьнан: меркІелахь мекхан кхо-биъ чо а, 
тІебаьлла букъ а болуш цхьа гІаларт дара-кх. 
цуьнан духарца хала дара иза муьлхачу къомах 
ву ала, массара а лелош долу чоа а, кхакханан 
куй а,  неІаран мачаш а яра цунна тІехь. нах бист 
а ца хуьлуш  лаьттара, цо хІун до хьоьжуш. иза 
цкъа эпсарна тІе волавелира. Вукхо гІанта тІе 
пІелг хьажийра.

шена тІевогІу кхаа соьмах сий, эхь, яхь 
йоьхкина и стаг а гина, оьгІазвахара бойсагІар. 
алу хилла богура цуьнан цхьаъ бен боцу бІаьрг:

– суна тІе ма йоьллахь, къотІалгІа йина 
хІума! ас партъаьлла са схьаоьккхуьйтур ду 
хьан!  – лоьмо ден гІигІ санна, декара цуьнан 
гІоргІа аз. 

стаг ша волччохь сецира. нохчийн маттах 
кхеттехь я ца кхеттехь, заьІап волчу оцу стагера 
шена боккха кхерам буйла хиира цунна. и ямарт-
хо  дан воллург кІиллочо бен дийр дацара, ткъа 
кІиллочуьнгахь хІун де ду? кхераваллал бен ма 
дац цуьнан са.

– Вурро!– аьлла, майда екош мохь а тоь-
хна, шена кІелхьара гІант когаца дІакхоьссира 
бойсагІара. даьндаргаша лазийна, молханан 
кІуьро чахчийна, шелонах, гІелонах чекхдий-
лина цуьнан турпала дегІ тангІалкха тІехь кхаза 
дисира.

адамаш, цхьана ханна Іадийча санна, лаьт-
тара. лан инзаре хала сурт дара царна хьалха 
хІоьттинарг. Юха уьш майданара дІатасабевлира. 
тІехьарчара, сихбелла, тІетоьттуш, хьалхар-
наш дІабаха ца кхуьуш, охьаоьгуш, зударийн 
цІогІанаш, белхарш, божарийн узарш – дерриге 
а цхьана а ийна, боккха кегаре хІоьттира май-
данахь. 

– джума, тергалъелахь и боьха хІума, и кара-
раялийта йиш яц, хьуна, – элира шен накъосте 
хьалха бойсагІаре вистхилла волчу къоначу нох-
чичо, генна хьалха къайлавала сихвелла воьдучу, 
бойсагIарна кIелхьара гIант дIадаккха гIоьртина 
стаг волчухьа корта а ластош.

– хьуьлла хьалха ю и копур. карара-м, дера, 
йолуьйтур яцара иза…

инарла-майорана луург ца хилира. хІорш 
туземцашна юкъа стим таса хьаьвсира, шаьш 
хьалххе  маттара винчу ламарочуьнга ирхъуллу-
чунна кІелхьара гІант дІа а даккхийтина. нох-
чашний, дагестанехь дехачу къаьмнашний юкъа 
мостагIалла хилийтархьама дагалаьцна хIума 
дара иза. амма иза бойсагIара шен валарца чекх 
ца далийтира. цунна цхьана минотехь хиира 
мостагIаша дагалаьцнарг, тIаьххьара ша динчу 
гIуллакхца а царна тIехь толам баьккхира цо.

– кхин хIун дера дара оцу акхарочуьнгара, – 
элира инарла-майора кемпферта, шена бойсагIар 
ирхъоллалуш гича. – дуьло, господа, спектакль 
ца моьттучу кепара дIаели. 

иза шеца болчу эпсаршца а, зударшца а май-
данара дIавахара. лахахь лаьттина хьоладай а 
дIасабевлира.

кестта майда яссаелира. тангIалкха тIехь 
кхозу дакъий, и лардеш волу масех салтий бен 
ца висира цигахь. 

цу дийнахь хасавюьртана дукха генахь йоцчу, 
нохчий бехачу юьртахь, гIазотехь белларш ма-
бохккара, дIавоьллира бойсагIар. цуьнан сийлахь 
цIе нохчийчохь яха йисира ерриге а тIейогIучу 
хенахь, лийр доцчу доьналлин масал а хилла. 

бойсагIарна кIелхьара гIант дIадаккха юкъа-
ваьллачу стеган къиза валар хилира. адам 
майданара дIасадолучу хенахь цу шина нохчи-
чо, тIаьхьа а вахана, верина охьавиллира иза. 
шолгIачу дийнахь, бага йоьллина Iуьрг даьлла 
Iаьржа кепек а йолуш, Iуьллу цуьнан дакъа карий-
ра хасавюьртана юьстахо йолчу цхьана яьссачу 
меттехь. кхин тIевогIуш стаг а воцуш, дехха 
Iиллира и дакъа эрна арахь. 

М.АРСАНУКАЕВ

Вайн халкъан турпалхой

лийр доцу доьналла
–  с и н к ъ е р а м а н 

гIиллакхех лаций дий-
ца боху аш? – хаьттира 
Воккха-Дадас ша волчу 
баьхкинчу кегийрхошка. 

– хIаъ. дийцахьа, дада, 
– дийхира царах воккхах 
волчу хьамзата.

– Вайна юкъара дIадолуш 
лаьтта хьаша веача син-
къерам бар, цундела диц-
луш догIу синкъераман  
гIиллакхаш а, – дIадолийра 
цо шен къамел. – дицлуш ду 
синкъераман маьIна а, цуь-
нан мехалла а. нохчийн а, 
гIалгIайн а бен хIокху дуьне-
нахь цхьана а халкъан хилла 
бац синкъерам. оьрсийн 
«вечеринка» бохург аьттехьа 
а догIуш дац синкъерамца. 
иза вайн халкъан амална а, 
эхь-бехкана а хийра хIума 
ду. маггане а мегар дац син-
къерам цунах тарбан гIерта. 
Вайн дайша синкъерам хьа-
ша веача, цуьнан сийдеш 
беш хилла. цигахь бен во-
вшийн дагара хаийта бакъо 
ца хилла йоьIан а, кIентан а.

нохчийн йоI а, кIант а 
вовшийн довзаран а, са-
мукъадаккхаран а ворхI 
тIегIанах чекхдала дезаш 
хилла. йоIа цхьа бахьана ца 
делча кIентан йиш ца хилла 
тIехьийзаран некъ дIакхехьа. 
дуьххьара синкъерамехь 
хьешан цIарах йоIе сакъоь-
руш хилла кIанта. синкъе-
рамехь (ловзаргахь, белхех) 
а доцуш, кхечанхьа кIанта 
шена йоI езар дIахаийтар 
чIогIа ледара хIума лоруш 
хилла, бераллехь дуьйна 
вовшашна девзаш хиллехь а. 

В о в ш а ш н а  д о в з а р а н 
хьалхара тIегIа ду синкъе-
рамехь хьешан цIарах сакъе-
ра пурба даккхар. хьешан 
цIарах шега сакъийринчу 
кIанте  кхечанхьа цхьаь-
накхетча йоIа маршалла 
хаьттича, кIантана а, гуонаха 
болчарна а билгало хилла 
йоIана цуьнца долу гергарло 
чIагIдан лууш хиларна.

Вайн дайн хIусамашкахь 
хьеший дукха лаьтташ хил-
ла. царна хIора суьйранна 
бохург санна, синкъерамаш 
беш хилла. оцу хьолехь 
кIентан а, йоьIан а кест-
кеста вовшашна ган таро 
хилла ца Iаш, кIантана керла 
йоI а, йоIана керла кIант а 
вовзар нислуш хилла. цун-
дела лоруш хилла вайн дай-
ша зуда ялоза волу кIант 
мехкан нуц а, араялаза йолу 
массо а йоI мехкан нус а. 
рицкъ хьаьнца, мичахь ду 
ма ца хаьа цхьанна а.

 йоьIан лаам хиъначул 
тIаьхьа, кIанта синкъера-
мехь тхьамдера пурба а 
доккхий, «дуьненан синкъе-
раман» дош доьхуш хилла 
йоIе. цо дехарна жоп далар 
цу шиннан юкъаметтиг сакъ-
ераран шолгIачу тIегIанна 
тIе йолуш хилла. хIора а 
тIегIано йоьIан а, кIентан 
а вовшашна хьалха долу 
декхарш алсамдоху. цу шин-
нан юкъаметтиг кхоалгIачу 
тIегIане йолу йоIа (кIант 
юьртара велахь а) юьртахо-
чун цIарах сакъоьрур ду аь-
лла дош делча. Юьртахочун 
цIарах тIехьийзаре кхаьчча, 
кIентан бакъо ю шена бевза-
безачу лулахошка а кхайкхи-
на (шеца накъост а волуш) 
йоIе вистхила, къамел дан. 
ишттачохь, дукха хьолахь, 
кIанта доьху тIехьийзачу 
йоIе шега «йогIур ю» аьлла 
дош далар. иза цушиннан 
юкъаметтигийн доьалгIа 
тIегIа хуьлу. цул тIаьхьа 
догIу тIегIанаш кIантана а, 
йоIана а доккха жоьпалла 
тIедужуш ду. пхоьалгIачу 
тIегIанехь кIанта йоIе шена 
хан йиллар доьху. тIаккха, 
тешамна кара хIума ялар доь-
ху. йоIа цунна кара йовлакх, 
мухIар а кхиерг елча и шиъ 
ялх тIегIанах чекхдолуш ду. 
дуьсуш дерг тIаьххьара цхьа 
тIегIа (ворхIалгIа) ду. кIанта 
йоIе доьху ша араяьн йолу 
де, хан билгалъяккхар.

хьешан цIарах дош йоIа 
дуккханна а дала тарлуш 
хиллехь а, яхарний ялор-
ний гIуллакх тIедаьлча йоIа 
цхьаъ къасто везаш хилла. 
и дош цхьаьнга бен дала 
бакъо а ца хилла цуьнан. 
амма дош деллачул тIаьхьа 
йоIа хIета а, вета а, лаахь а, 
ца лаахь а кIанте маре яха 
еза бохург нийса дац. нагахь 

санна кIантера я цуьнан гер-
гарчаьргара дала ца дезарг, 
оьзда доцург, нахалахь сий 
довш дерг даьллехь, йоIан 
бакъо хилла, иза я важа ба-
хьанехь ша хьенехана делла 
дош юхаоьцу ала. хьалха-м 
и санна дерг йоIа пхьоьха-
нахь дIакхайкхадойтуш а 
хилла.

синкъераман куц-кеп 
дуьйцуш уггаре а хьалха 
ала деза мехкарийн меттиг 
баьрччехь хила езаш хилар. 
божарий неIарехьа хила 
беза. мехкарийн а, божа-
рийн а тхьамданаш хила 
беза. амма уьш юх-юххехь 
хилар гIиллакхца догIуш 
дац. Жимачу стагана син-
къерамехь товш дац, куьйга 
корта а лаьцна, юьхьар а 
вахана (охьа а таьIна) Iер, 
я аркъал сеттина Iер. лехча 
санна, меженаш дIасатесна, 
ваьржина я хебна Iан йиш 
яц жимачу стеган. Эхье ло-
руш хилла ишттачохь голаш 
дIасаяхийтина я гола тIе ког 
баьккхина охьахаар. магга-
не а мегар дац баккхийнаш, 
ненахой, стунцахой болчохь 
гола тIе ког баьккхина охьа-
хаа.

стаг – стигалан векал, 
зуда – лаьттан векал лара-
луш ду вайн халкъан. хIета, 
йоIана баланаш лакхара 
охьабуьссуш хиларе терра, 
царна дуьхьал ваьлла, уьш 
цунна тIе ца кхочуьйтуш, 
тIехула хьийзаш ву кIант. 
Зударшца шен дахарехь мел 
лелош дерг къонахчо цу 
тIера лелош ду. Вовшийн 
лараран кепаш, цхьаъ ца 
хилча важа доцуш, ша даь-
ккхича тIаьхье йоцуш довш, 
хIума дуй хууш хилла вайн 
дайшна. Зударийн, божа-
рийн бакъонаш цхьатерра 
ю, бохурггий зудчух яцон 
бIарза ян еза бохурггий нох-
чийн оьздачу гIиллакхашца 
цхьаьна догIуш дац.

Вайн дайша доккха пу-
сар, ларам беш хилла керла 
кхоллалуш болчу  доьзалан. 
цу хьокъехь вайн халкъа-
лахь хьалха дуьйцуш цхьа 
хьекъале, кхетаме хабар 
дара. сайна дагадогIучу 
кепера иза шуна довзийта 
хьожур ву со. шемал имам 
волчу хенахь цо нохчашна 
дихкина хилла синкъерамаш 
бар, хийистехь латтар, йоI 
чукхайкхар, тIехьийзар, ке-
гийнаш вовшашна бовзаран 
кхидолу гIиллакхаш. амма 
цхьана юьртахь талхош хил-
ла имама хIоттийна и низам. 
цунах дерг шена хиъча, оцу 
юьртахь уггаре а сий-лараме 
волу 12 стаг шена тIевалаве 
аьлла омра дина шемала. 
шен низам талхош долчу 
шун кортош ца даьхча ца 
волу ша, аьлла боху цо.

– шемал, – аьлла вист-
хилла царах цхьаъ (луьрачу 
тIемашкахь дакъалаьцна, 
ког-куьг даьккхина, заьIап 
хилла боху иза),  – тхан 
кортош-м дашо дацара, дил-
ханах дара. цунах-м ца кхоь-
рура тхо. хIокху дезткъа 
шарахь чета цун межаргаш 
а тийсина, муьлхачу ницкъо 
тIом бойту тхоьга кIайчу 
паччахьна дуьхьал? и хаий 
хьуна? тхайн кортош лар-
дар коьрта хеттехь хIокху 
тIеман къизалла тхоьга ла-
лур яра аьлла хетий хьуна? 
тхо кхоьрург, хьо кхера 
везарг хIусамашкахь хуьлу 
тIом бу. оха тхайн кегийр-
хой хийисте а бахийтина, 
оха синкъерамаш а бина, 
кхул тIаьхьа а иза дийр а ду. 
хIунда аьлча, керла кхолла-

луш болу доьзал, кегийрхой 
хIуьтту сирла шовда санна, 
цIена, уьйр-безамца а хила 
лаьа тхуна. 

цо аьллачунна дуьхьал 
ала хIума ца карийна има-
нана. иза кхетта цара шайн 
дайша лелийна гIиллакхаш 
дуьтург цахиларх.

иштта, цара лардеш вайга 
схьакхачийна синкъераман 
гIиллакхах дерг дуьйцуш 
хилча кIеззиг хьахор вай 
синкъерамехь хелхадовларх, 
бал баккхарх дерг. хелха-
бовлар тхьамданашна тIера 
дIадолийна, рогI-рогIана 
хила дезаш ду. бал боху-
чун, маьIна тахана деккъа 
хелхадовларна тIедерзош, 
гатдина.  бал бохучунна 
юкъадогIу, хелхабовлар (бал 
цкъа дIаболийча массо а 
хелхацаваларх хIумма а 
дац, сецначуьра дIаяхьа 
мегаш ду рагI); хелхадов-
ларан гуо сецча, ладугIучу 
эшарийн  раг I  т I екхочу 
(чохь болчаьрга дуьненах, 
дахарх, гIиллакхех, дайх, 
дIадаханчух ойла яйта деш 
ду иза); йоIе бистхила лууш 
болчу кегийчу нехан аьтто 
боккху, илланча чохь велахь, 
цуьнга илли олуьйту, я вок-
кхачо кегийчарна пайдехь 
хир долу къамел до.

и кеп кхоьллинчу вайн 
дайшна дика хууш хилла 
адаман сих, дагах, дегIах 
дерг. кегий нах бистхуь-
лучу хенахь ларамаза дош 
галдалар бахьана долуш 
кхолладелла цакхетар илли 
аларо, хьекъалечу дашо, 
дайшкахь хилла собар, доь-
налла, ийман, сий хьахоро 
дойуш хилла.

шена вистхила лууш хи-
лар хоуьйтуш жимачу стага 
божарийн тхьамдера дош 
доьху. Герггарчу хьесапехь 
иза иштта доьхуш хилла: 
«хIара хьенех минехан йоIе 
вистхила пурба лохьа», – 
олий. иштта пурба доьхуш 
хилла мехкарийн тхьамдера 
а. амма кIант шега вист-
хила лууш вуй хиъча йоIа 
кху чохь шена бехке стаг ву 
олуш меттиг хуьлуш хил-
ла. иза а хаза гIиллакх ду. 
тIаккха цунна бехке верг, 
жимма хан а йолуьйтий, 
цхьа бахьана а хIоттадой, 
чуьра араволуш хилла. кIант 
вистхилла ваьлча, меллаша 
чу вогIий, шен метта охьа-
хууш хилла. мел хаза ду иза.

нохчийн синкъерам къо-
ман са лоруш хилар ларама-
за дац. оцу синкъерамехь 
кхоллалуш хилла йоьIан а, 
кIентан а гергарло, уьйр, 
вовшашка марзо. цигахь ев-
заш хилла вовшийн амалш. 
иза хилла оьзда, беркате, 
бертахь доьзал кхоллаба-
ларан хьоста. тахана а бац 
вайн кхин некъ. цундела, 
урамашкахь, майданашкахь, 
эвла юккъехь хIиттош болу 
синкъерамаш шен кхерча, 
шен тхов кIел юхаберзо беза. 
имам шемал а, цул тIаьхьа 
советийн Iедал а синкъера-
ман са, дог, чарх ша-ша док-
кхуш, цуьнан орамаш хедош, 
иза шен куьцех-кепах бохо 
гIиртина. цуьнан тIаьхье 
вайна гуш ю. тахана вайна, 
вайн къоначарна тIехь ду 
шен чулацамца, куц-кепаца, 
гIиллакхашца нохчийн син-
къерам юхаденбар, иза шен 
тхов кIел юхаберзор. кертал 
арадаьлла хIума акхадалаза 
Iаш дац. дац дера», – аьлла 
дерзийра Воккха-дадас шен 
къамел. 

С.ДАДАЕВ

Воккха-дадин дийцарш

синкъераман мехалла а, 
маьIна а
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хенан хIоттам

ДIахьош ду 2017-чу шеран шолгIачу эхашарна 
«Даймохк» газете язбалар.

«Даймохк» газетехула шун хоийла хир ду 
нохчийн республикехь, россехь, дуьненахь хуьлуш 
долчу гIуллакхех дерг.

язло «Даймохк» газете. Шун иза дан таро ю 
редакцехь а, республикин муьлххачу а зIенан 
отделенехь а. Эхашарна болу газетан мах:

редакце веана яздеш – 500 сом; 
почтин отделене воьдуш, схьаоьцуш – 877 сом 
68 кепек;
цIа дIадохьуш – 923 сом 76 кепек. 

Лараме газетдешархо
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(мангалан 4 – 9-гIий денош)
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4      02:37     12:30      16:15      19:46      21:34

5      02:38      12:30      16:15      19:45      21:33

6      02:39      12:30      16:15      19:45      21:33

7      02:40       12:30      16:15       19:45       21:32

8      02:41      12:30      16:15      19:44      21:31

9      02:42      12:30      16:15      19:44      21:30

Ламазан хенаш

мангалан 7-гIа де
республикехула хила тарло:
дийнахь… +20 градус, жимма догIа а догIуш; 
буьйсанна… +16 градус, жимма догIа а догIуш.

мангалан 8-гIа де
республикехула хила тарло:
дийнахь… +24 градус, кIезиг мархаш а йолуш; 
буьйсанна… +16 градус, кIезиг мархаш а йолуш.

мангалан 9-гIа де
республикехула хила тарло:
дийнахь… +25 градус, жимма догIа а догIуш; 
буьйсанна… +16 градус, жимма догIа а догIуш.

хIокху деношкахь ре-
спубликин берийн би-
блиотекехь «хьалхалера 
ловзарш» аьлла цхьаь-
накхетар дIадаьхьира. бе-
рашна ширачу заманахь-
лерчу ловзарех лаьцна  а 
дуьйцуш, и цхьаьнакхетар 
дIахьош вара оццу библио-
текин белхахо Докаев Ваха. 

бераллехь дуьйна оцу 
ловзарша хIора а беран 
дахарехь билгала меттиг 
дIалоцуш хиларх лаьцна дий-
цира цо ешархошна. иштта, 
дедас, денанас, ненадас, не-
нананас шайн берийн бераш-
на шайн жималлера ловзарш 
Iамош хилар дика ламаст 
хилар а хьахийра цо. 

циггахь бераша хаийтира 

шайна дуккха а ловзарш дев-
заш хилар. уьш дара, масала, 
нохчийн а, желтойн а, олим-
пийски а, иштта кхидерш 
а. иштта, докаев Вахица 
цхьаьна цара дагадаийтира: 
гIумех а,  жIанкех а, «гал-
гIожмех » а, лечкъаргах а, 
тIаьхьакхиарх ловзарш а, 
«хьостамех» ловзар а. 

цхьаьнакхетар ловзарш-
на  лерина хиларе терра, 
бераш цхьаьна масех ловза-
рех а левзира. цул тIаьхьа, 
церан таро хилира «нохчийн 
Iер-дахар» цIе йолчу гайта-
ме хьовса. цхьаьнакхетар 
дерзош, вистхилира докаев 
Ваха. 

– кхузаманахь керла 
технологеш юкъайовларца 

доьзна, халахеташ делахь 
а, книгашна а, ловзаршна 
а кIезиг хан йойъу бераша. 
телефонашца а, компьюте-
рашца а хан ма яккха бохург 
дац иза. книгаш хьалха ма-
ешшара еша еза. телефо-
нех бакъдолу дахар хийцар 
дика дац. ерриге а хан а, 
ойла а царна тIеерзо мегар 
дац. цкъа мукъане а, ком-
пьютерни ловзарш а дитий, 
хьалхалера шира ловзарш 
карладаха, – бохура цо. 

ешархоша  ладуьйгIира 
шайна диначу хьехаршка. 
цу тIехь чекхделира цхьаь-
накхетар. 

З.ЛОРСАНОВА 
Суьрта тIехь: 

Берийн библиотекин 
ешархой Докаев Вахица 

цхьаьна

хаарийн хьоста 

ширачу ловзарех лаьцна дийцира 
ешархошна  

Вайх муьлххачунна а юьхьан-
царчу классашкахь дика хьехар-
хо нисъялар дахаран ах ирс ду. 
цуьнан дикалле, собаре хьаьж-
жина хуьлу вайна дешар, школа 
езаялар я деша лаара. берийн 
дешаре безам бохуьйтуш, царна 
гIиллакх-оьздангалла марздеш, 
шолгIа нана хилла лела дика хье-
хархо. ишттачарех цхьаъ ю не-
вран кIоштарчу рубежни юьртар-
чу юккъерчу школера нохчийн 
меттан а, литературин а хьехархо 
исаева малика.

малика дуьнен чу яьлла 1978-чу 
шеран чиллин (февраль) беттан 5-чу 

дийнахь тIехьа-мартанан кIоштарчу 
керла-шарахь. дас Iабдурахьмана, 
нанас тамарас нохчийн гIиллакхаш 
довзуьйтуш, ненан мотт беза Iамийра 
иза.

малика керла-шарара юккъера 
школа кхиамца чекх а йоккхий, 
нохчийн пачхьалкхан университетан 
филологин факультете деша йоьду. 
цигахь дешна яьлча шайн юьртарчу 
школе юьхьанцарчу а, лакхарчу  а 
классийн хьехархочун балха хIутту. 

– «суна сайн болх  чIогIа дукха-
беза. урокаш ас берашна вайн ненан 
матте безам бохуьйтуш дIахьо».

школехь доьшуш йолчу хенахь 
нохчийн меттан урокаш дукхаезара 
суна. нохчийн мотт хьоьхуш, Iамош 
тхан нана яра  школехь. тхайн ненера 
алаева тамарера бу сан ненан матте 
болу безам. цо Iаламат хаза а, дика 
а, говза а хьоьхура иза.

цуо тIедилларца нохчийн  дукха-
чу яздархойн говзарш ешна ас. амма 
царех къаьсттина дукхаеза  бадуев 
саьIидан, мамакаев мохьмадан, 
айдамиров абузаран говзарш. 

тхайн школехь яздархошца кхол-
лараллин суьйренаш вовшахтуху оха. 
Iаламат хаза, чулацаме цхьаьнак-

хетарш дIадаьхьира оха мамакаев 
Эдуардаца, бурчаев хьалимца, кхе-
чаьрца, – дуьйцура м.исаевас.

ша цкъа  мацах хаьржина гов-
залла тахана юха харжа  йиш хилча, 
кхечуьнца хийцалур яцара? –  шега 
бохура маликас.

дас-нанас адамашца дика а, мерза 
а, къинхетаме а хила Iамийна иза 
а, цуьнан  ваша а, йижарий а. цара 
шена Iамийнарг тахана школехь бе-
рашна хьоьхуш ю иза.

Вайн дайша лелийна гIиллакхаш, 
вайн цIена, хаза ненан мотт де-
шархошна даггара хьехар коьрта 
Iалашо ю цуьнан. маликица къамеле 
ваьлча цо хаза буьйцучу маттана 
тIейоьрзура ойла.

– дукхах болчу дай-наноша шайн 
чохь а, оьрсийн мотт буьйцу бераш-
ца.  хIора а нохчичо сагатдан дезаш 
хIума ду иза. иштта вай дIадолхахь 
тIекхуьучу тIаьхьенна нохчийн мотт 
хуур бац, школехь Iамор а кIезиг хир 
ду дай-наноша шайн чохь буьйцуш 
хила беза иза.

САТИЕВА Джамиля
Суьрта тIехь: 

хьехархо Исаева Малика 

дешар

дика хьехархо – 
берийн ирс

  иттех шо хьалха хьошалгIа яханчохь сайна гина 
цхьа сурт довзийта лаьа суна. беламе хилла а ца Iа 
хIара…  

мархийн беттан де суьйрене лестинера. делахь а, мар-
ха даста цхьа сахьт сов хан яра. йоьдуче дIа а кхаьчна, со 
уьйтIа яьлча, хаза диначу рагIу кIелахь, даарех йоьттинчу 
стоьла гуонаха хиъна Iачу доьзална тIенисъелира со. 

  «Вай, хIинца ма эхь хетар ду-кх кхарна, кевнна гIуй 
боьллина мукъана а хилла белира кхара, цхьа а чу ца ваий-
та», – ойла йора ас. иштта, уьйтIа яьллачуьра юхаяла аьтто 
боцуш, лаьтташ со а йолуш, доьзалан нана тIейолаелира. 

– Вай, ма дика еана хьо, схьайола. хIинцца галнаш 
схьаяьхна йоллуш ю-кх со. 

сан цецъяларан доза дан а дацара. Юучух юкъахбевлла, 
цкъа суна «хьошалла» ди кхара, жимачо а, воккхачо а. цул 
тIаьхьа шайн-шайн меттигаш дIалоцуш охьахевши. 

– схьайоьл, охьахаал хIоккхуза, тIехилал. хIун дара 
цIахь? – юккъехула могаш-паргIат а хоьттуш, стоьла улло 
ийзо йолий со. 

– хIан-хIа, – олу ас. цунах гIуллакх хуьлуш дац. шай-
чунна тIера бовлуш бац  сан гергара нах. «кхеран хьолах 
кхета еза со, – олий ойла йо ас, – йоккхачу стаге кхабало 
хир дац марханаш – воккха хилча могашаллех волу стаг. 

бераша кхоъ я ворхI марха кхобуш хир ду. ткъа хIара шиъ 
пхийттара даьлла дуккха а хан ма ю. нана а, да а хIун масал 
гойтуш ду?» ГIуллакх ца хуьлу сан царах «кхета гIертарх». 
тIаккха, ойланаш ярх гIуллакх хир дац аьлла, сайга дIатоха 
аьлла хиллачу хабарна тIеелира со. 

– Вайн луларчу йоккхачу стага шен кхуза схьаян ницкъ 
цахиларна, со яийтина… 

мичара, соьга ладугIуш цхьа а вац, хIораммо а шениг 
дуьйцу, стоьла тIе хила бохучуьра а ца совцу. «дависа, 
шаьш ца кхабахь а, хIара мархийн бутт буйла хууш мукъана 
делара кхарна», – юха а ойланаша ца юьту со. 

 – Вай, ахь хIун до, йоI, схьа тIехила, гергарчу нахера, 
кхачанах ца кхеташ, дIавоьдуш ма ца хуьлу, –  боху бабас 
а. цунна жоп дели ас, сайн сахьтана тIе а хьожуш. 

– баба, цхьа сахьт даьлча юур ю ас.
доьзалан нана елаели.
– хьажахь мел «куртой» ю, хIума юуш шен хенаш а 

йолуш, – боху-кх. 
«Ванах, хIорш-м хIокху дуьнен тIера ма ца хилла» аьлла 

хийти суна. 
  Эххар а доьзал а буьзна, со сайн тIедиллина хабар 

дIатоьхна а яьлла. дIаяха дагахь хьалагIаьтти со Iодика 
а еш, тхайга а догIуш хила аьлла. оцу хенахь, мел хилла 
цецйийлар а дойуш, жоп хазий суна доьзалан нанас:

– марханаш къобал а деш, догIур ду тхо, дала мукъ 
лахь! 

«тIе ма да хьо, мархийн ма боккха «ларам» а бу иза», – 
кхоччуш цецъяьлла, дIаяхара со.

П.ХИЗРИЕВА

беламе бакъдерГ

марханаш 
къобалдан догIур 
ду тхо

нохчийн республикин ку-
ьйгалле хIоьттинчу кадыров 
ахьмад-хьаьжина хьалха лаьтташ 
коьрта ши Iалашо яра: нохчийн 
юкъараллехь дуьхь-дуьхьал латтар 
дIадаккхар а, балхана хьуьнаре 
Iедалан органаш вовшахтохар а. 
оцу шина а Iалашонца иза тIех дика 
лара а вира. ткъа хIунда? муха? 
оцу хаттаршна дуьззина жоп луш ю 
хасмагомадов Эдильбекан «гутта-
ренна а вайца» («навсегда с нами») 
статья. цуьнца йолийна «Вайнах» 
журналан рогIера номер. 

дуккха а материалаш ю оханан 
(апрель) беттан 25-чу дийнахь бил-
галдаьккхинчу нохчийн меттан денна 
лерина а: а.айдамировн «кIант веллачу 
дийнахь», м.арсанукаевн «лийр доцу 
доьналла», м.бексултановн «кехат» 
дийцарш а, а.сулеймановн, х.Эдиловн, 
а.айдамировн, ш.арсанукаевн, 
ш.окуевн стихаш а.

«Гочдар» рубрикехь зорбане яьхна 
гуьржийн яздархойн говзарш: пшавела 
Важин «похIма долу яздархо», «ойла-
наш» дийцарш, бараташвили никIолазан 
а, орбелиани Вахтанган а стихаш. уьш 
гочйинарг ву маргошвили султан. 

дешархоша тидаме эцна ю орстхо ро-
зин «Вайн биографеш мIаьргонашкахь» 

(«наши биографии в эпизодах») до-
кументальни повесть. цуьнан рогIера 
дакъош ду хIокху номерехь. царна тIехь 
дуьйцу нохчийчохь хиллачу тIеман хьал-
харчу денойх а, тIом бахьанехь махках 
бевлла леллачу наха лайначу халонех а.

де-дийне чIагIлуш ю нохчийн яздар-
хойн кхечу регионашкарчу а, пачхьалк-
хашкарчу а яздархошца йолу кхолла-
раллин уьйраш. цунна цхьа тоьшалла 

ду хIокху шеран юьххьехь беларусин 
пачхьенехь минскехь хиллачу «яздархо 
а, зама а» литераторийн дуьненаюкъар-
чу симпозиумехь нохчийн яздархойн 
союзан векала, поэта ахматукаев адама 
дакъалацар а. цигахь цо дина чулацаме 
къамел а, «созвучие» порталана елла 
интервью а ю хIокху номерехь. нохчийн 
литературин тахане йовза луучеран шай-
га хьашт хир долуш, маьIне материалаш 
ю уьш.

оьрсийн литературин истори ев-
зачарна евзаш ю поэтан айбулат кон-
стантин михайловичан цIе. ГIараваьлла 
вевзаш волу художник Захаров петр а 
санна, дади-Юьртахь вина а, юрт йок-
кхуш йийсаре а вигина, россехь кхиъна 
а ву иза. алиев саламбека хьалхара дош 
а яздеш, «Юбилей» рубрикехь зорбане 
яьхна цуьнан стихаш кхаъ хиларца йоь-
шур ю поэзиезархоша.

дешархойн шайга хьашт хир долуш 
материалаш кхин дуккха а ю номерехь, 
бакъду, дешархой дукха буй-м ца хаьа. 
дагахьбалламца билгалдаккха догIу 
«Вайнах» журналан тираж 1000 экзем-
пляр бен цахилар. Вай ваьш ма-дуьйццу 
нохчий хилча, цуьнан цIе тоьар яр-кха 
хIора доьзалехь а и хилийта.

Хь.АБАЕВ

Журналан керла номер

«Вайнах» – 2

Къепал – караван
Къерсиг – огрубевшая, затвердевшая кожа
Къехо – бедняк
Къийзорг – клоп
Къийсам – борьба
Къилба – компас 
Къилба – юг
Къинхетамза – безжалостно, беспощадно
Къинхьегамхо – труженник, трудящийся
Къобалдан – одобрить 
Къовсам – спор, пари
Къийсадаларш – соревнования
Къола – воровство, кража
Къонза – уксус
Къорза – пестрый, рябой
Къоркхокха – горлица
Къубба – гробница, пагода
Къулла – родник, источник (диалект) 
Къуркъал – грыжа 
Къух – сорняк, бурьян 
Къуьда – тусклая, неяркая лампада, керосинка
Къуьрдиг – наседка
Къора – град, глухой.

Рубрика дIахьош верг – С.ДАДАЕВ

«Даймохк» газетан дошам

аьхка болх биначун гурахь илли 
ала чот хуьлу.
                                 ***
аьхка ваьцнарг Iай паргIат 
Iиллина.
                                 *** 
аьхка эрна де дайъинарг Iай итт 
дийнахь меца лелла. 
                                 *** 
аьхка тIаргIа ца Iалашбиначун 
Iай когаш бахьийна.
                                 *** 
аьхкенан дийно Iаьнан бутт 
кхаьбна.

                                 ***  
бIаьста ялта дIа ца дийнехь, гу-
рахь дуо бузур бац.
                                 *** 
бIаьстено бIаьрг хьоьсту, гуьйре-
но дог хьоьсту.
                                 *** 
аьхка Iиллинарг – Iай идда. 
                                 *** 
аьхка хье кхихкиначун Iай яй 
кхихкина.

Гулдинарг – С.ХАСАНОВ

нохчийн кицанаш, 
аларш

редакцина а, материалийн авторшна а хетарг цхьатерра ца хила 
тарло. рекламин материалийн чулацамах долу жоьпалла редакцис 

тIе а ца лоцу. куьйгайозанашна рецензи ца йо, юха ца дерзадо. 
м билгалонца йолу материалаш зорбатуху рекламин бакъо йолуш. 
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