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22-гIа ИЮНЬ – ИэСАН А, ЛАЗАМАН А ДЕ

(Висаитов мовлид кхелхина 
30 шо кхачарна лерина)

«Иблисан пачхьалкхан» гIеранаша герзаш тоьхна маьр-
ша 6 стаг вийна, царах 2 бер ду. Цу тайпа къиза зуламаш 
цара кест-кеста до. 

                                           *** 
Шемара схьабогIуш болу 11 стагах лаьтта  доьзал (цу 

юкъахь бераш а ду) Хонкаран дозанхоша шайн дозанехь 
тоьпаш тоьхна бийна. 

                                          *** 
Гуманитарни гIо схьаоьцуш болчу маьршачу шемахош-

на, машен а эккхийтина, доккха зулам дан дагахь волу тер-
рорист сацош кхелхина Россин бIаьхо А.Тимошенков. 

                                           *** 
Россин Президентан В.Путинан дехарца Дамаскехь 

Россин оборонин министр С.Шойгу цхьаьнакхийтира Ше-
мин Президентаца Б.Асадца. Цара дийцаре дира «Ибли-
сан пачхьалкхана» дуьхьал цхьаьна къийсам дIабахьаран 
хьокъехь долу гIуллакхаш. 

                                           ***
Индонезехь чIогIа догIанаш дахкар а, токхамаш хилар 

а бахьана долуш 30 стаг кхелхина, иттаннаш бахархой 
тIепаза байна. 

                                           ***
ХIора баттахь, юккъерчу хьесапехь, 450 мигрант кхел-

ха Дуьненаюкъарчу хIорда чохь. Цу хьокъехь хаам бина 
ООН-н Генеральни Секретара Пан Ги Муна. 

                                           ***
Японерчу Окинавехь йоккха митинг хилира США-н 

эскаргIуллакххочо цхьа японка йийначул тIаьхьа. Ура-
машка бевллачара лоьхура шайн махкара Iамаркан тIеман 
базаш дIаяхар. 

                                           ***
Ливин Парламентан спикера дIакхайкхийна махкахь 

берриге а божарий эскаре кхайкхар дIадолийна хилар. 
                                           ***
БIаьрлачу жамIашца чекхъяьлла Петербургехь Дуьне-

наюкъара XX-гIа (юбилейни) экономикин форум. Цигахь 
дакъалоцуш хиллачара 1 триллион сов сом юкъара барам 
болу 332 барт бина.

                                           *** 
Карелерчу цхьана садаIаран лагерехь боккха бохам 

хилла. Сямозеро Iам карзахбаьлча хинкеманаш хаьрцина. 
Цу тIехь долу бераш хи буха дахана. 14 бер кхелхина, 37 
бер кIелхьардаккха аьтто баьлла.

                                           *** 
Россин банкашна тIебогIучу пайданан барам хIокху 

шеран пхеа баттахь 234 миллиард соьмана алсамбаьлла 
хиларан хьокъехь хаамбо мехкан Коьртачу банкан куьй-
галло. 

                                           ***
ХIокху шарахь мехкан агропромышленни комплексана 

250 миллиард сом къасто сацам бина Россин правитель-
ствехь. 

2016-чу шеран 14-чу июнехь «Вести республики» 
газетехь харжамаш дIабахьаран хьокъехь сацам зор-
батохарца дIайолаелла Нохчийн Республикин Куьй-
галхо харжаран кампани.

Республикин Куьйгалхо, Россин Федерацин Пач-
хьалкхан Думин а, Нохчийн Республикин Парламен-
тан а депутаташ санна, кхажтасаран цхьааллин дий-
нахь хоржур ву – 18-чу сентябрехь.

«Нохчийн Республикин Куьйгалхо харжарехула» 
долчу республикин законца нийса а догIуш, респу-
бликин Куьйгалхочун дарже кандидаташ политикин 
партеша билгалбохуш бу (харжамаш дIабахьаран 
хьокъехь сацам зорбатоьхна 20 де далале). Полити-
кин партеша хьалхатеттина болу кандидаташ 3-чу ав-
густехь 18 сахьт далале декхарийлахь бу Нохчийн Ре-
спубликин Харжамийн комиссехь шаьш дIаязбайта.

Муниципальни вовшахкхетараллийн уставашца 
билгалбаьхна болчу депутатийн юкъара барам ларар-
ца нийса а догIуш, оцу кандидаташа шайна гIоьнна 
царах 184 депутате (я харжамашкахь муниципальни 
вовшахкхетараллийн куьйгалхой хаьржина болчаьр-
га) куьг яздайта деза. Куьг яздечу 184 депутатах 22 
Нохчийн Республикин гIаланийн округийн а, муници-
пальни кIоштийн органийн а векал хила веза (кхузахь 
юьйцург ю Соьлжа-ГIала а, Устрада-ГIала а).

ХААМ

ДIайолаелла 
республикин 
куьйгалхо харжаран 
кампани

россин спортан лата-
рехула йолчу Федерацин 
вице-президент Вараев 
Iадлан кхалхарца доьзна 
кадам бина нохчийн ре-
спубликин куьйгалхочо 
кадыров рамзана.

«ЧIишкара гIайгIане 
хаам кхаьчна. Кадыровн ор-
денан кавалер а, гIараваьлла 
волу спортан а, юкъарал-
лин а гIуллакххо Вараев 
Iадлан кхелхина хиларна 
тоьшалла деана. Массарна 
везаш а, лоруш а дIавахана 
иза бакъдуьнена. Нохчийн 
Республикин хьалхарчу Пре-
зидента, Россин Турпалхочо 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
лоруш а, шеца доттагIалла 
лелош а вара Iадлан. Ас 
кадам бо Iадланан доьзале, 
гергарчаьрга, бохаман дакъа 

мел кхаьчначуьнга. Дала 
гечдойла цунна!», – яздина 
Кадыров Рамзана.

Дагадоуьйту, Россин 
спортан латарехула йолчу 
Федерацин вице-президент 
а, паргIатчу кепара охьа-
тохархлатарехула йолчу 
Россин вовшахтоьхначу ко-
мандин лакхара тренер а 
волу Вараев Iадлан вайне-
ра (Органан чIожехь) 3-чу 
майхь. Цуьнца хиллачу на-
къосташа дийцарехь, гуо-
нахарчу Iаламан суьрташ 
дохучу хенахь бердах ваха-
нера иза. Вараев Iадланан 
дакъа ЧIишкахь карийна 
хиларх лаьцна 19-чу июнехь 
хаам бира гIараваьллачу 
спортсмена Сайтиев Бувай-
сара. Цо билгалдаккхарехь, 
I.Вараев вайначу дийнахь 

дуьйна иза лехаран белхаш 
совцийна бацара.

«Хенан хIоттам дика ца-
хиларх а, и меттигаш ток-
хамаш буьйлабала кхераме 
хиларх а ца къехкаш, иза 
лоьхуш дуккха а нах бара. 
Царах а, вайх а дукхахберш 
сатуьйсуш бара иза дийна ка-
рориг хиларе, амма яздинарг 
бен хила йиш яц», – элира 
Сайтиев Бувайсара.

Вараев Iадлан СССР-н 
хьакъволу спортан мастер а, 
Россин хьакъволу тренер а 
вара. Шозза паргIатчу кепара  
охьатохархлатарехула йолу 
СССР-н а, кхузза Европин а 
чемпион а хилла иза, 1988-чу 
шарахь Сеулехь дIаяьхьначу 
Олимпиадехь дато мидал а 
яьккхина цо.

И.ХАСАХАНОВ

ВАРАЕВ IАДЛАН КХАЛХАРЦА ДОЬЗНА

Массарна везаш а волуш бакъдуьнена ваха иза

нохчийн республикин 
куьйгалхочо кадыров 
рамзана баркалла элира 
санкт-петербурган гу-
бернаторна полтавченко 
георгийна цо нохчийн ре-
спубликин хьалхара пре-
зидент, россин турпалхо 
кадыров ахьмад-хьаьжа 
халкъийн иэсехь висийта-
рехьа, цуьнан сий-ларам 
барехьа динчу дикачу 
гIуллакхана. санкт-
петербурган губернатора 
кхааридийнахь куьг яз-
дина санкт-петербурган 
красносельски кIоштарчу 
Дудергофски татолана 
тиллинчу тIайна «ка-
дыров ахьмад-хьаьжин 
тIай» аьлла цIе тилларан 
хьокъехь болчу №495 йол-
чу сацамна. 

«Россина тIом кхайкхий-
начу дуьненаюкъарчу терро-
ристашна дуьхьал дIахьочу 
къийсамехь шен дахар 

дIаделла волчу гоьваьллачу 
россихочун Iабдулхьамидан 
Ахьмад-Хьаьжин сий-ларам 
беш, иза халкъийн иэсехь 
висийта динчу гIуллакхана 
Георгий Сергеевична а, 
къилбаседерчу пачхьенан 
берриге а бахархошна а 
даггара баркалла боху ас. 
Толаман парад дIахьош, 
бIаьхаллин постехь волуш 
Iожалла тIеэцна цо. Ша 
Iожалла тIеэцарца Ахьмад-
Хьаьжас кIелхьарадехира 
Россин иттаннаш, бIеннаш 
эзарнаш бахархойн дахарш», 
– яздина регионан Куьйгал-
хочо инстаграмехь йолчу 
шен агIонехь. 

Кадыров Рамзана билгал-
даьккхира Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин Санкт-Петербурган 
куьйгаллица доттагIаллин 
юкъаметтигаш хилла хи-
лар а, Нева йистехь йолчу 
гIалица цхьаьна гIуллакхаш 
дан иза лерина хилла хилар 
а. 

«Дуккха а къаьмнаш дол-
чу махкахь дехаш ду вай. 
Вайн мехкан нуьцкъалла оцу 
халкъийн цхьабарт хиларехь 
ю. ЧIогIа нийса ду Россис 

шен турпалхойн сий-ларам 
беш хилар, церан къомаллин 
а, динах тешаран а билгало-
нех доьзна а доцуш. Санкт-
Петербург ша йилличхьана 

дуьйна хила а хилла, хилла 
юьсуш а ю интернациональ-
ни гIала, Россин культу-
рин пачхье. Iабдулхьамидан 
Ахьмад-Хьаьжина чIогIа 

езара Питер, тхан халкъана  
а, ерриге а Россина а уггаре 
а хала дьахкинчу деношкахь 
цига воьдура иза, Соьлжа-
ГIалахь тIеоьцура Нева йи-
стошкара еана делегаци. 
Санкт-Петербургаца цхьаьна 
гIуллакхаш дарца боьзна 
баккхий сатийсамаш бара 
цуьнан. Со тешна ву оцу 
гIалин Iедалца цхьаьна и 
сатийсамаш кхочушхилий-
тарехьа вай дерриге а дийриг 
хиларх!», – билгалдоккху 
Нохчийчоьнан Куьйгалхочо. 

Шеко йоццуш, нохчийн 
дерриге а халкъана боккха 
юьхькIам а, дозалла а ду 
Санкт-Петербургерчу цхьана 
тIайна Нохчийн Республи-
кин хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кады-
ров Ахьмад-Хьаьжин цIе 
тиллар. 

Д.АНАДЕВ 
Суьрта тIехь:

А-Хь.Кадыровн цIарах 
долу тIай

ЮЬХЬКIАМ А, ДОЗАЛЛА А

Россис сий-ларам бо шен турпалхойн

нохчийн республикин 
куьйгалхочо кадыров 
рамзана дина хьехар 
хьесапе а эцна, шоь-
тан а, кIиран а денош-
кахь соьлжа-гIаларчу 
В.путинан цIарахчу про-
спектехула машенашкахь 
дIасалелар доьхкуш ду 
аьхкенан хIокху муьрехь. 
хIунда аьлча, мукъачу 
деношкахь оцу проспек-
техь дукха хуьлу садоIуш 
болу бахархой а, хьеший 
а. царна юкъахь алссам 
бераш а хуьлу. 

С о ь л ж а - Г I а л и н  м э -
рис, бизнесан векалшца 
цхьаьна хIокху деношкахь 
гIуллакхаш до пачхьенна юк-
къехь садоIуш, шайн мукъа 
хан дIахьош болчеран хьаш-
таш кхочушдаран дикал-
ла лакхаяккхарехьа, хьаш-
таш шордарехьа а. ХIокху 
деношкахь дIаяьхьначу 
кхеташонехь мэран хьал-
харчу заместитела Бурса-
гов ИбрахIима дIахьедира 
мукъачу деношкахь гIали 
юккъерчу проспектехь болх 
бан лууш болчу предпри-

нимательшна оьшу хьелаш 
хилийта пачхьенан Iедал 

кийча хилар. Цара цаьргара 
лоьхург деккъа цхьаъ ду: 

садоIучарна бегIийла, аьхна 
хьелаш хилийтар. 

«Мукъачу деношкахь 
автотранспорт лелаш боцчу 
В.Путинан цIарахчу про-
спектехь адамаш тIеттIа 
алсам вовшахкхета дуьйла-
делла. Дукхах болу туристаш 
леррина шоьтан а, кIиран а 
деношкахь богIу Соьлжа-
ГIала, халкъан ловзаршкахь 
дакъалацархьама, музыкан-
ташка ладогIархьама, къо-
ман кхачанийн чам баккхар-
хьама. Вайн шахьарахь яь-
ккхинчу хенах церан иэсехь 
мерза дагалецамаш бисийта 
лааран Iалашонца пачхьенан 
мэрис предприниматель-
шка доьху шайн сурсатийн 
барам алсамбаккхар, хье-
шашца кIеда-мерза, оьзда, 
гIиллакхе хилар», – бохура 
И.Бурсаговс. 

Цо дийцарехь, и декхарш 
кхиамца кхочушдан лууш 
Соьлжа-ГIалин мэрис ресто-
раторшна таро ло проспек-
техь тайп-тайпана куьцаш, 
кепаш йолу аьхкенан кафеш 
схьаелла. Юкъараллин кха-
чанан предприятийн аьтто 
бу урамера кафеш коктей-
лийн а, барийн а стоьлаш, 

гIанташ хIитторца, стоьлаш-
трансформерш, кхиерш 
хIитторца хаза а, бIаьрла 
а, хьешийн ойла а, тидам а 
тIеозош ян. «Хьешашна а, 
гIалахошна а езалур йол-
чу ерриге а кепех шуьйрра 
пайдаэца беза», – билгалдаь-
ккхира цо. 

И ш т т а ,  В . П у т и н а н 
цIарахчу проспектехь шайн 
сурсаташ дохка таро ю кон-
дитерийн а, бепигдаттар-
хойн а. ГIалин Iедало оцу 
проспекте кхойкху тайп-
тайпана пхьоланаш деш болу 
говзанчаш а. Церан а аьтту 
хир бу кхузахь шаьш йина 
хIуманаш гайта а, хазъелла-
чунна йохка а, ткъа иштта 
мастер-классаш дIаяхьа а. 
Вуьшта аьлча, шайн говзалла 
гайта. Цигахь дакъалацар-
на предпринимательшкара 
оьшург деккъа цхьаъ ду-кх: 
мэрехь довзийта деза шаьш 
оцу проспектехь муьлха-
хIун хьашташ кхочушдийр 
ду. Иза хала а дац-кха. 

И дерриге а садоIучарна 
аьттонна деш ду. 

Д.ХАСАНОВ

ХЬАШТАШ КХОЧУШДАР

СадоIучарна аьттонна

Дахар 
эшаршца 
доьзнарг

КУЛЬТУРА ХЬАН КЪОНАЛЛА, НОХЧИЙЧОЬ 

къоначу 
журналистан 
кхиамаш
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Iаламат  хала ду  цуьнан 
цIе ца евзаш стаг Нохчийчохь  
каро. Иза бакъволу турпал-
хо вара, дахаро хьистина 
вацара.  Буьрсачу тIеман 
арахь шен са ца кхоийнера. 
МостагIчух леташ майралла, 
доьналла гойтуш, мел хала 
киртиг тIехIоттарх яхь дIа 
ца еллера. Висаитов Мов-
лидан доьналлин лакхара  
мах хадийнера цкъа мацах 
США-н Президент хиллачу 
Трумэн Гаррис. Iамаркан пач-
хьалкхехь уггаре  а  лакхара  
ларалуш долу деза совгIат 
динера вайн  махкахочунна, 
1945-чу шеран май баттахь. 
БIаьхаллин хьуьнарш гай-
тарна  «Сийлаллин легион» 
орден яра иза. Цул  тIаьхьа а, 
хьалха  а  советийн эскаран 
векалшна елла яц и тайпа  
орден. Бакъду, муьлхха  орден 
яла хьакъдолуш Висаитов 
Мовлида тIемаш бина, мел еза 
чевнаш хиларх къарвелла юха 
ца волуш, мостагIех летта, 
1941-чу шеран июнь баттахь  
болабелла тIом 1945-чу ше-
ран май баттахь дIаберззалц. 
ЦIечу эскаран могIаршкара 
1946-чу шарахь дIаваьлла 
тIаьхьалонан подполковник 
Висаитов Мовлид.

хьалхара  
гIулчаш

1914-чу шеран 13-чу 
майхь  Лаха Неврехь дуьнен 
чу ваьлла Мовлид, бераллехь  
дуьйна вара ЦIечу эскарехь 
гIуллакх дан лууш. Цунна 
Iаламат хазахетара бIаьхойн 
барзакъ, церан низамехь хи-
лар, церан нуьцкъалла амал. 
Мерзачу гIан-набаршкахь  
дукхазза гора цунна ша  царна 
юкъахь. Цундела  юьртара 
школа  чекхъяккхарца,  си-

хонца  вахара къона Мов-
лид тIеман комиссариате, 
бIаьхойн  училище  ша деша  
хьажор  доьхуш. Бакъду, 
цига 18 шо кхаьчнарш бен 
хьовсош-м бацара. Цу ба-
хьаница комиссаран аьтто 
ца  хилира кIентан дехар 
кхочушдан. Амма жима стаг 
юхавала дагахь  вацара. Дук-
ха хан ялале цо  кхин цкъа а  
кехаташ  кечдира  ша 1913-чу 
шарахь дуьнен чу  ваьлла хи-
лар  тIечIагIдеш. Жимачу  сте-
ган шовкъечу  лаамах  кхеташ  
волу  комиссар  а  тIетайра 
Висаитов Мовлидан  зуламе 
доцчу бозбуанчаллина. Оьшу  
кехаташ кечдина Краснода-
рерчу бIаьхойн-дошлойн учи-
лище деша хьажийра  цо вайн 
махкахо,  1932-чу  шарахь.   
Цигахь  кхаа  шарахь  дий-
шира бIаьхаллин гIуллакхаш 
Iамош. Дешарх чIогIа   са-
мукъадолура цуьнан. Даг-
ца къобалбина, безаш хаьр-
жинчу новкъахь ша хиларна  
воккхавера  иза. Мовлидана 
мехала хетара Даймехкан  
маршонна гIароле хIотта   ша  
кечлуш. Бераллехь  дуьйна 
Iамийна вара иза «мохк», 
«къам» цIе йолу сийлахь  
синбIаьвнаш лара. Муьлхха 
а нохчи санна, Даймахка-
на  тешаме хила Iамийна  а  
вара. Ненан шурица къоман 
гIиллакх-оьздангалла цIийх 
йоьлла  вара Висаитов Мов-
лид. Дийца даьккхинчуьра 
аьлча, нохчаллех къилба дина 
шен халачу дахарехула доь-

наллица чекхваьлла    иза. 
1935-чу шарахь Красно-

дарера бIаьхойн-дошлойн 
училище кхиамца чекхъяь-
ккхина, лейтенантан чинехь 
волу  Висаитов Мовлид малх-
бузерчу Украине хьажийра. 
Шена  тIедиллина  муьлхха а 
гIуллакх  юьхькIам боллучу 
агIор чекхдоккхуш, хьанна а 
масална  хIотто  мегар  волуш 
дика эпсар  вара  Мовлид. 
Дукха кехаташ  ду  цуьнан  
бIаьхаллин хьуьнарш  хе-
стош хиллачу  командираша 
яздина. Цара  куьзганахь  
санна  схьагойту  вайн  мах-
кахочо тIеман  арахь идийна 
бIаьхаллин некъаш. 1940-чу 
шарахь лакхара лейтенан-
тан чинехь  вара  Висаитов  
Мовлид. Львов гIалахь кхи-
амца дIадаьхьначу тIеман 
Iаморашкахь билгалваларна 
Советийн Союзан маршала 
Тимошенко Семена дика мах 
хадийра вайн махкахочун. 
Цунна хенал хьалха капита-
нан чин далийтира. Ялх бат-
тана дошлойн командирийн 
курсашка деша  а  вахийтира.

буьрсачу  
тIеман юьхь
1941-чу  шеран  22-чу 

июнехь  тIом  болалуш  Со-
ветийн  Союзан малхбузерчу  
дозанехь  вара капитан Висаи-
тов Мовлид. Инарла-майора 
Малеев Михаил коьртехь 
хиллачу №3 йолчу дошлойн 
дивизина юкъайогIучу 34-чу 
дошлойн полкехь хилла цу 
буьрсачу деношкахь вайн 
махкахо. Дошлойн эскадрон-
на коьртехь а хилла.  Хууш 
ма-хиллара, Iуьйранна диъ 
сахьт долуш ямартлонца 
тIелетта немцойн фашисташ  
вайн  сийлахьчу Даймахкана. 

Ткъа цул тIаьхьа нийсса ши 
сахьт  далале, 22-чу июнехь, 
Iуьйранна 6 сахьт долуш 
ша командир волчу эска-
дронца цхьаьна, вайн  мах-
кахо мостагIчунна дуьхьал 
леташ тIеман арахь вара. 
Цкъа а, цхьанна а гина йоцу 
майралла, доьналла  гойтуш 
летира дошлой  цу дийнахь 
мостагIех. Рава-Русская олу-
чу меттехь  нисделира церан 
хьалхара луьра тасадаларш. 
МостагIчун ницкъ алссам 
бара, немцой тIамна кечам 
бина бара.  Делахь  а, къар-
белла юха ца бовлуш, яхь 
дIа ца луш майра леташ бара 
ЦIечу эскаран дог майра 
кIентий. ХIетте а церан юха 
бовла дийзира, цхьана ханна 
дуккха а гIаланаш мостагIчун 
караяхийта дийзира. Амма 
бевдда кIелхьарабовла ге-
чонаш лоьхуш, ямартлон-
ца чугIертачу мостагIчунна 
шайн букъ ца гайтира Ви-
саитов Мовлида куьйгалла 
дечу эскадронан тIемалоша. 
Мокхазчу бердах тарвеллачу 
командира йохье бохуш чу 
уьдура мостагIчунна салти. 
Баттара даьккхинчу туьраца 
даима хьалха хуьлура  царна, 
мел буьрса  кхехкачу тIамехь  
а  Кавказан леча – Висаитов 
Мовлид. Киев, цунна гуонаха 
йолу кегий гIаланаш, аттачу  
балхах, мостагIчунна кара 
ца йохуьйтуш, йолчу тарон-
ца Даймехкан сий лардеш, 
дера летара вайн махкахо. 
Къаьсттина майралла гайтира 
эскадронан  командир волчу 

цо Кирданы 
цIе йолчу мет-
техь  бинчу 
тIемашкахь. 
Х ь е р а б а ь -
лла кхехкаш 
тIом болуш, 
мостагI тола 
воьлча, дегI 
н и с д е ш 
мостагIчунна 
ч у х ь а ь д д а 
иза,  уллора 
бIаьхой йо-
хье  бохуш. 
ХIокхо дин-
чух ца кхетта 
немцой цец-
бевлла тIом 
ца беш цхьана 
юкъана сев-
цина. Цунах 
пайда а эцна  
М о в л и д а н 
накъосташа 
ж и г а р а д а ь -
ккхина шайн тохар. Цигахь 
гайтинчу майраллина елла ю 
цунна дуьххьарлера «ТIеман 
ЦIечу Байракхан» орден.  
Оццу шеран август баттахь, 
еза чевнаш хилла, тIамна 
юкъаравала дийзира цуьнан. 
Масех баттахь госпиталехь 
Iиллира. Делахь а, 1941-чу 
шеран гурахь юха  а тIеман 
ара дIаваха кийча вара иза.

 лар йоцуш 
яйна дивизи
Сийлахь-боккха Даймехан 

тIом хала  а, буьрса а бара. 
Къаьсттина хала еара ЦIечу 
эскарна, дерриге а  сове-
тийн халкъана 1941-чу шеран 
аьхке а, гуьйре а. Сентябрь 
бутт чекхболуш мостагI Дай-
мехкан  коьртачу шахьарна, 
Москвана, бIе чаккхарма  а 
гена вацара. Хаддаза бечу 
тIемашца ЦIен эскар юха-

долуш дара, мостагI къиза, 
ницкъ алсамболуш хилар-
на.  Къаьсттина ледара дара 
ЦIечу эскарехь  адамийн 
ницкъашца долу хьал. Масех  
шарахь тIом беш схьайогIучу  
Германис онда бIо вовшах-
тоьхнера. Ткъа  вайн  тIеман 
баьччанаш,  Гитлера СССР-
на тIелетар вац аьлла йинчу 
чIагIонах тешна, мелла а 
паргIат Iийна хиллера. Оцу зу-
ламечу тIаламазаллин тIаьхье 
ю ЦIечу  эскаро тIеман юьх-
хьехь лайнарг. Бакъду, Москва 
мостагIчун кара йохуьйтийла 
дацара. Иза тидаме а эцна 
пачхьалкхан оборонин ко-
митето   къаьмнийн дивизеш 
кхолларан хьокъехь сацам 
тIеийцира. Советийн Союзана 
юкъайогIу  массо а республи-
ка  декхарийлахь яра,  хIора 
къоман цIарах цхьацца полк  
фронте дIахьажо. Масала, 
ГIалмакхойн, ХIирийн  ре-
спубликаш цхьацца  полк  
вовшахтоьхча йовлуш хил-
лехь, ГIебартойн-Балкхаройн, 
Кхарачойн-Чергазийн, Нохч-
ГIалгIайн республикаш, шиш-
ша полк вовшахтоха  декха-
рийлахь  яра. 1941-чу шеран 
ноябрь баттахь дIадолийра 
Нохч-ГIалгIайн Республикехь 
фронте дIахьовсо бIаьхойн 
полкаш  вовшахтохар. Лер-
рина цу гIуллакхана Соьлжа-
ГIала схьахьажийна вара 
Пятигорскехь госпиталехь 
чевнаш ерзош хилла капитан 
Висаитов Мовлид а. Цунна-м 
чIогIа тIаме дIаваха лаьара. 
Делахь а, низамехь эпсар 

хиларе терра, хьаькамаша 
тIедиллинарг кхочушдан 
дезаш хиларна, Соьлжа-
ГIала схьавеара. Юьхьанца 
114-чу дивизин    командир 
хIоттийнарг полковник Мам-
суров Хьаьжа-Iумар вара, 
комиссар Гайрбеков Муслим  
вара. Штабан  хьаькам под-
полковник Баев Идрис  вара. 
Дийнахь, буса вижар, садаIар 
доцуш  кIошташкахула, яр-
ташкахула, кIотаршкахула 
адам тIегулдеш, кегийрхой 
йохье бохуш болх беш Има-
даев Мохьмад вара. 1942-гIа 
шо  долалуш Нохч-ГIалгIайн 
114-гIа дивизи  вовшахтоьхна,  
вайн  махкахой  тIаме дIабаха 
кийча бара. Кхузахь билгал-
даккха догIуш цхьа хIума ду, 
меттигера Iедал декхарийлахь 
хилла фронте дIабоьлхучу 
бIаьхошна герзаца, говрашца, 
барзакъца кхачоян.  Амма и 
декхар республикин  куьй-
галхоша кхочуш ца дина. Цул  
сов, вайнехан аьрхачу амална 
резавоцу Мамсуров Хьаьжа-
Iумар хилла дивизерчу низам-
на хаддаза аьрзнаш деш. Мо-
скварчу хьаькамашна хьалха 
хIоттийна вайнахана тIом бан 
лууш цахиларан сурт.  Стен-
на делахь а, вайнахе шовкъ 
йоцуш хиллачу Берия Лав-
рентийс 114-гIа дошлойн ди-
визи дIасаяккхар тIедуьллуш 
яздина кехат кхочу 1942-чу 
шеран 3-чу мартехь Соьлжа-
ГIала. Цуьнца цхьаьна бил-
галдоккхуш дара нохчий, 
гIалгIай фронте кхайкхар 
доьхкуш хилар. Иза Iаламат 
чIогIа новкъадеара вайнехан 
кегийрхошна а, тIеман арахь  
лаьтташ болчу   вайнехан 
ЦIечу эскаран  эпсаршна а, 
бIаьхошна а. Оцу питанах 
йоккха гIовгIа  елира. Дукха 
хан ялале Москвара керла 
хаам кхочу, 114-чу дошлойн 
дивизин буха тIехь Нохч-
ГIалгIайн 255-гIа дошлойн 
полк  кхоллар тIедуьллуш. 
Дукха хан ца елира дошлойн 
полк вовшахтухуш. Вайнехан 
кегийрхошна юкъахь кIезиг 
бацара шайн лаамехь тIеман 
ара дIахIитта лууш болу яхь 
йолу кIентий. Юхьанца 255-
чу дошлойн полкан коман-
дир майор, гIалгIа  Абадиев 
Японц вара. Амма 1942-чу  
шеран май баттахь майор 
Абадиев кхечанхьа хьажий-
ра. Ткъа полкан командир 
хилар Висаитов Мовлидана 
тIедожийра. Полкан комиссар 
Имадаев Мохьмад вара. Инар-
ла Чуйков Василий коьртехь 
волчу 51-чу эскарна юкъахь 
яра 255-гIа полк. Полкан 
бIаьхаллин некъех дуьйцу 
Висаитов Мовлида язйинчу 
«От Терека до эльбы» книги 
тIехь а, яздархочо Ошаев 
Халида язйинчу «Слово о 
полку Чечено-Ингушском» 
книги тIехь а. 1942-чу ше-
ран аьхка мостагI Терка тIе 
кхаьчна хилла. Цундела вай-
нехан бIаьхой, дай баьхна-
чу лаьтта тIера дIабуьйлало 
буьрсачу тIемашкахь дакъа-
лаца. Баттахь гергга къиза-
чу мостагIчух леташ Дон 
хица Iохкучу аренашка кхочу 
Висаитов Мовлид коьртехь 
волу Нохч-ГIалгIайн дошлойн 
полк.  Дукха буьрса тIемаш бо 
полко Сальск гIалина уллохь  
йолчу аренашкахь. ГIарайолу 
вайнехан  кIентийн майралла. 
Уггаре а халачу меттигашка 
фашисташна дуьхьал кхуьйсу 
дошлойн полк. Муьлххачу а  
декхарца Нохч-ГIалгIайчуьра 
бIаьхой ларош хиларх кхетта-
чу командованис кхин цхьа 

Iалашо хIоттайо полкана  
хьалха. Инзаре хала Iалашо, 
дийцарх хIинца цхьа тешар 
а воцуш. Гуобаьккхина лаьт-
таш мостагI волуш, тIамца 
шайна гечо доккхуш, Ста-
линградехьа дIагIорта безаш 
бара  вайн махкахой. Цуьнца 
цхьаьна юхадолучу ЦIечу 
эскарна фашисташ тIе ца 
кхочуьйтуш мокхазан берд 
хилла дIахIитта дезаш а бара. 
Iаламат хала мур бара иза 
дерриге а ЦIечу эскарна, ткъа  
Нохч-ГIалгIайн дошлойн пол-
кана мухалле а. Говрашкахь 
болчу кхарна тIегIерташ ерг 
фашистийн танкийн корпус 
яра. Амма вайнехан кIентий 
луьрачу мостагIе къар-м ца 
белира. 1942-чу шеран июль 
беттан чаккхенехь вайн до-
шлойн полк Сталинградан 
йистошкахь яра. Котельни-
ково, Садовое цIерш йолу 
меттигаш мостагIчуьнгара 
схьаехира цара. Иштта нуьц-
къала тохар дина, схьаяь-
хнера Цаца  Iоман йистош а. 
Къаьсттина буьрса тIемаш 
хилира 1942-чу шеран 3–4 
августехь. Чилековохь  лаьт-
таш  яра Нохч-ГIалгIайн полк, 
тIегIертачу фашистех ЦIечу 
эскаран дакъош лардеш. Шен 
коьртехь инарла Гот Герман 
волу немцойн 4-гIа танкийн  
эскар дара говрашкахь болчу 
вайн махкахошна чугIерташ. 
Турпала дукха кIентий ийги-
ра оцу деношкахь. Чевнаш 
хилира полкан командирана  
Висаитов Мовлидана. Вуьй-
жира полкан комиссар Имада-
ев Мохьмад. Полкан штабан 
хьаькам хиллачу капитана 
Емельяновс йинчу рапортехь 
билгалдолу, Чилеково стан-
цехь август беттан хьалхарчу 
деношкахь бинчу тIемашкахь 
вайн махкахойх 342 стаг  тур-
палаллица воьжна хилар. 
Делахь а, шаьш схьаяьккхина 
хилла лакхе вайн махкахоша 
немцойн кара ца яхийтира.  
Нохч-ГIалгIайн дошлойн пол-
кан тIаьххьара денош лара ме-
гар ду 1942-чу шеран август 
беттан хьалхара денош. Чев-
наш хилла Висаитов Мовлид 
госпитале кхечира. Ткъа нох-
чий, гIалгIай эскаре кхайкхар 
дихкина дара. Дийна бисина 
вайн махкахой ЦIечу эскаран 
дакъошкахула дIасабийкъира.

берлине 
боьдучу 
новкъа

Чевнаш йирзина, госпи-
талера араваьлла Висаитов 
Мовлид къилберчу фронте 
кхечира. Ростов, Краснодар, 
ГIирма, иштта кхин ехха 
дIаягаръян мегар ду вайн 
махкахочо  тIемаш бинчу 
меттигийн  цIерш. Шен доь-
наллица, майраллица,  нуьц-
къалчу амалца гIараваьлла 
хилла иза. Мел хала декхарш 
шена тIедахкарх, бIаьрг-
негIар тухуш ца хилла цо. 
Лазийнера, чевнаш дера яра 
аьлла,къарвелла юха волуш 
ца хилла. Къаьсттина Ви-
саитов Мовлид дуьненна во-
взуьйтуш гIараваьккхинарг 
1945-чу шеран бIаьста цо 
гайтина бIаьхаллин хьуьнар 
ду. ШолгIачу Беларуски фрон-
тана юкъайогIучу №6 йолчу 
дошлойн гвардин дивизи 
юкъахь яра подполковник Ви-
саитов Мовлид коьртехь волу 
28-гIа дошлойн полк. ТIемаш 
беш, малхбузехьа дIаоьхуш 
яра иза, мостагI хIаллаквеш. 
Цара тIом дика беш хиларна, 
мостагIчух леташ   хьуьнарш 
гойтуш хиларна тоьшалла 
дора полкан командиран 
совгIаташа. 1945-чу шеран 
апрель бутт тIекхочуш под-
полковникан Висаитов Мов-
лидан «Ленинан» шиъ орден 
яра, «ТIеман ЦIечу Байрак-
хан», «Суворовн», «ЦIечу Се-
данан» орденаш яра. Иштта, 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда» мидалш а 
яра. Цкъа-шозза фронтан ко-
мандованис Москва кехат яз-
динера майрачу бIаьхочунна 
«Советийн Союзан Турпалхо» 
сийлахь цIе ялар доьхуш. 
Амма и цIерш цу муьрехь 
нохчашна луш яцара. Бакъду 
«сийлахьчу» цIерийн, мида-
лийн дуьхьа тIом беш вацара 

вайн махкахо. Иза Даймехкан 
сий хьаьшначу йовсарийн доь 
дайа араваьлла вара. ЦIахь 
хилларг ца хууш вацара. 
ТIеман арахь лаьттачу кхечу 
нохчашна санна Висаитов 
Мовлидана хаьара вайнах 
1944-чу шеран 23-чу февра-
лехь махках баьхнийла. Царна 
юкъахь Мовлидан гергарнаш 
бара. Делахь а, цуьнгахь яхь, 
доьналла, собар, хьекъал то-
ьира арахьарчу мостагIчуьнца 
дерг дIадерззалц, церга балда 
лаьцна, генна синкIоргенехь 
шен дегабаам хьулбан. Хад-
даза дог Iийжон и лазаме 
чов цхьана мIаьргонна а, 
тIеман накъосташна тоса 
ца йолуьйтуш, шарахь сов 
кийрахь къийлира бIаьхочо. 
МостагI хIаллаквеш Берлине 
дIакхачар коьрта Iалашо хе-
тара Мовлидана хIоьттинчу 
хьелашкахь. 1945-чу шеран 
апрель беттан 27-чу дий-
нахь Германерчу Шведт 
гIала кхечира иза коьртехь 
волу дошлойн полк.ТIеман 
тIаьххьара денош дуй хуучу 
немцоша чIогIа дуьхьало-
наш йора. Толаман хIоно 
дог-ойла ир-кара хIоттийна 
советийн салтий а боккхачу 
айамца леташ бара. Кхидерг 
ца дийцича, 1945-чу шеран 
март – апрель, беттанашкахь 
дошлойн полко буьрса тIемаш  
беш  200 чаккхарма гергга 
некъ бинера. МостагIчун 
ши полк, хIаллакйинера, 
50 сов юрт, гIала фашистех 
дIацIанйинера, 3000 сов стаг 
концлагершкара мукъаваь-
ккхинера.  ДIакхаьчначохь 
иштта беркате лар юьтуш 
1945-чу шеран 2-чу майхь 
Германерчу эльба хи тIе 
кхечира полк. Немцойн Вит-
тенберг  гIалахь дуьххьара 
цхьаьнакхийтира, фашизмах 
Европа дIацIанъеш тIемаш  
беш долу союзни эскарш. 
ЦIечу эскаран векалех Ви-
саитов Мовлид коьртехь волу 
28-гIа дошлойн полк яра иза. 
Ткъа Iамаркахойн эскарна 
коьртехь инарла Боулинг вара. 
Инарла Боулинг цу муьрехь 
США-н президент хиллачу 
Трумэн Гаррис куьг яздина  
совгIат вайн махкахочунна 
схьаделларг вара. Иза « Леги-
он чести» цIе йолу Сийлаллин  
орден  яра. Цул тIаьхьа масех 
де даьлча тIом дIабирзира. 
1945-чу шеран июнь беттан 
хьалхарчу деношкахь Со-
ветийн Союзан маршала Ро-
коссовский Константина кхин 
цкъа а кехат яздо кремле,  Ви-
саитов Мовлидана «Советийн 
Союзан Турпалхо» сийлахь 
цIе тиллар доьхуш. Амма 
Берия Лаврентийс Ленинан 
орден яларца дIадерзадо и 
дехар а. 

Вайн махкахо дийна во-
луш цунна ган доьгIна ца хил-
лера и сийлахь цIе  шена ялар. 
Вайнах цIабирзинчул тIаьхьа 
тайп-тайпанчу бахамийн ку-
ьйгаллехь белхаш бира цо. 
Оьзда доьзал кхиийра. ХIинца 
а церан тIаьхьенаш вайн мах-
кахь Iаш-ехаш ю. 1946-чу 
шарахь дуьйна тIаьхьалонан 
подполковник хилла Ви-
саитов Мовлид кхелхира 
1986-чу шеран 23-чу майхь. 
Лаха-Неврерчу кешнашкахь 
дIавоьллина иза. Ткъа 1990-
чу шеран 5-чу майхь СССР-н 
Президента Горбачев Ми-
хаила куьг яздина Указ ара-
делира,  Советийн Союзан 
Турпалхочун сийлахь цIе вайн 
махкахочунна луш. ТIаьхьа 
дисинехь а, махкахойн са-
мукъаделира турпалхочунна 
хьакъдоллу совгIат схьак-
хаьчча. Висаитов Мовлидана 
санна и сийлахь цIе йогIуш 
дукха нах бацара оцу буьрса-
чу тIеман арара цIабирзина. 
2016-чу шеран май баттахь 30 
шо кхечи Висаитов Мовлид 
вайца воцу. Амма цуьнан тур-
пала цIе йицъеш яц халкъо, 
махко. ЦIинъеллачу Соьлжа-
ГIалахь хIоллам хIоттийна  
Мовлидана. Иштта  Теркан 
кIоштарчу школашна, ура-
машна бIаьхочун цIе тиллина. 
Ткъа уггаре а коьртаниг,  хал-
къан иэсехь заманан  йохалла  
вицлур воцуш массо а ханна 
ваха  висина нохчийн къоман 
яхь йолу кIант – турпалхо 
Висаитов Мовлид.

А. ГАЗИЕВА

22-гIа ИЮНЬ – ИэСАН А, ЛАЗАМАН А ДЕ

Иштта яра хIокху деношкахь Нохчийн Республикин Юкъа-
раллин палатин конференц-зала чохь дIаяьхьначу «горгачу 
стоьлан» цIе. Иза вовшахтоьхнера «Оптимум» региональни 
юкъараллин организацис а, Нохчийн Республикин Юкъарал-
лин палато а. «Горга стол» дIаяхьаран Iалашо яра наркоманина 
профилактика яран декъехь зеделларг довзийтар. 

Юкъараллехь лазаме йолчу темина леринчу цхьаьнакхе-
тарехь дакъалоцуш бара пачхьалкхан Iедалан органийн, Нох-
чийн Республикин Юкъараллин палатин, бусалбанийн динан 
урхаллин, юкъараллин а, динан а организацийн, Дагестан Ре-
спубликин, ГIалгIайчоьнан, Ставрополан крайн, Волгоградан, 
Къилбаседа ХIирийчоьнан (Алания) векалш. 

 «Горгачу стоьлан» дакъалацархоша билгалдаьккхира нар-
комани Нохчийчоьнан, Дагестанан, ГIалгIайчоьнан проблема 
хилла а ца Iаш, ерриге а Россин проблема хилар а, и бахьана 
долуш Россехь дуккха а тайп-тайпана цамгарш йолуш дуккха 
а бераш хилар а, цо адамаш хIаллакдеш хилар а. 

Шен къамелехь Дагестанера веанчу «Россин хиндерг» 
гIоьналлин фондан директора дийцира шайн республикехь 
йолчу «Каспи» реабилитацин туьшах лаьцна (наркоманийн 
а, вахош долу маларш муьйлучийн а могашалла тояран туш 
ю иза). 

– Хууш ма-хиллара, наркомани ерриге а Россин проблема 
ю. Наркомани боьха ун ду. Халахеташ делахь а, къаьсттина 
кегийрхошна юкъахь чIогIа сиха даьржа иза. Цундела, цунна 
профилактика ярна лерина цхьаьнакхетарш чIогIа мехала ду. 
Наркоманис дуккха а адамийн дахарш хIаллакдина, деш а ду. 
Коьрта проблема и наркотикаш лаха башха хала цахилар ю. 
Карарчу хенахь интернетехула а эцало уьш. Цхьа стаг а оцу 
«лазарх» товар доккха совгIат ду. Цундела Дагестанехь йолу 
«Каспи» реабилитацин туш шен болчу ницкъаца къахьоьгуш 
ю, – дерзийра цо шен къамел. 

Цул тIаьхьа вай лакхахь хьахийна реабилитацин туш 
йовзуьйтуш масех ролик гайтира. Цуьнга хьаьжча гуш дара 
наркоманис адамийн могашалла талхош хилар а, цо муьлхха 
а стаг йийсаре лоцуш хилар а. «Каспи» реабилитацин туьшан 
белхахоша дийцарехь, цара доггаха къахьоьгу адамийн мо-
гашалла тоярехь. ТIаьхьарчу шарахь 24 наркоманан а, корта 
бахон маларш муьйлучу нехан могашалла тойина цара. 

Дагадовлар дерзош «Оптимум» региональни юкъараллин 
организацис Дагестанера баьхкинчу хьешашна наркоманина 
профилактика ярехь къахьегарна а, шайца зIе латторна а Сий-
лаллин грамоташца совгIаташ дира. 

З.САГАЕВА 
Суьрта тIехь: «Горгачу стоьлан» дакъалацархой 

«ГОРГА СТОЛ»

наркомани а, 
цунна 
профилактика 
яр а  

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун тIедахкарш кхочушда-
ран гурашкахь хIокху деношкахь республикин Финансийн ми-
нистерствехь юьхьанцара жамIаш дира бахамийн хьесапдаран 
хаамаш электронни кепана юкъабалоран болх чекхбаккхаран 
хьокъехь. Бахамаллин налогаш ларарна оьшуш болчу берриге 
а хаамаш хир бу хаамийн базехь.

Финансийн министран хьалхарчу заместитела Аддаев 
Абубакара куьйгалла а деш дIахьош хиллачу кхеташонехь 
дакъалоцуш бара муниципальни кIоштийн администрацийн, 
гIалийн округийн мэрийн векалш, ткъа иштта гIаланийн а, 
яртийн а администрацийн говзанчаш. Бахамийн хьесапдаран 
хаамийн базийн администраторш финансийн органаш хилар 
хьесапе а эцна, ладуьйгIира бинчу белхан хьокъехь гIаланийн 
финансийн урхаллийн куьйгалхоша йинчу докладашка.

Нохчийн Республикин Правительствон Председателан 
А.эдельгериевн протоколан тIедахкарш кхочушдарехь 
(2012-чу шеран 14-чу ноябрехьлера кхеташо) цхьайолчу 
кIошташкахь дика кхиамаш хилар гуш ду. Делахь а, ерриге а 
кIошташкахь буьззинчу барамехь бази чу ца баьхна 2017-чу 
шарна бахамаллин налогаш ларарна оьшуш болу хаамаш. 
Технически а, кхечу а бахьанашца нисделла иза.

Билгалдаккха деза муниципальни вовшахкхетараллашкахь 
бахамийн хьесапдаран электронни база Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан тIедиллар кхочуш а деш 
(2013-чу шеран 21-чу январехьлера кхеташо), налогаш тохаран 
объектийн хаамийн юкъара цхьа база кхолларан Iалашонца 
вовшахтоьхна хилар. Цо дIалуш йолчу налогийн нийса хье-
сапдан таро елла ца Iаш, бахамийн хьесапдаран болх дика 
дIахIоттийначохь аьтто бо налогови органийн хаамийн бази 
юккъера евлла налог тоха еза объекташ гучуяха а.

– Меттигера бюджеташ налогашца тIеюзарал мехала а, 
коьрта а декхар дац. Иза оьшу меттигашкахь шаьш урхалла 
даран органашка буьззинчу барамехь болх байтарна, шайн 
декхарш кхочушдайтарна, – элира финансийн министран 
хьалхарчу заместитела Аддаев Абубакара. Цо муниципальни 
вовшахкхетараллийн куьйгалхошна а, гIаланийн округийн 
мэрашна а тIедиллира гIаланашкахь а, ярташкахь а бахамийн 
хьесапдаран хаамаш электронни кепе берзоран белхаш, хаа-
мийн базехь берриге а хаамаш хилийтарна кхачо а еш, 2016-чу 
шеран 1-ра июль кхачале чекхбахар.

Цу хьокъехь хаам бо Нохчийн Республикин Финансийн 
министерствон пресс-службо

С.ХУСЕЙНОВ  

эКОНОМИКА

Налогаш тохарна 
электронни цхьа 
бух кхоьллина
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Воккхаве, стогаллин дош, хьох!
Хьо лаьтта мокхазах тарлой,
ГIийланиг ахь нисво, айвой,
Ницкъана ца дужу, каглой...
                        М.Мамакаев (1965)
    Нохчийн къоман  литературин 

бухбиллархойх цхьаъ волу нохчийн 
литературин классик Мамакаев Мохь-
мад дуьнен чу ваьлла 1910-чу шеран 
16-чу декабрехь ТIехьа-МартантIехь 
ахархочун доьзалехь. Цуьнан да Ма-
макхи 1917-чу шеран бIаьстенан юьх-
хьехь кхелхина, оццу шеран гуьйранна 
– нана Пацал а.

   1921–25-гIий шераш эна-
Хишкарчу берийн цIийнехь доху 
хинволчу яздархочо, циггахь доьшу 
юьхьанцарчу школехь. Юккъера шко-
ла чекхйоккху Соьлжа-ГIалахь. Шен 
бераллех а, дешаран шерех а лаьцна 
яздархочо дийцина «Со вина де», «Не-
наца дина къамел» поэмаш тIехь.

   М.Мамакаевс дуьххьарлера байт 
язйина 1926-чу шарахь Зелимхех 
лаьцна. 

1926-чу шарахь деша воьду Мо-
скварчу Малхбалерчу къинхьегамхойн 
коммунистийн университете, 1930-чу 
шарахь иза чекхйоккху.

   М.Мамакаевс белхаш бина 
пачхьалкхан органашкахь а, тайп-
тайпанчу учрежденешкахь а. 1962-чу 
шарахь дуьйна кхалххалц «Орга» 
альманахан коьртачу редакторан болх 
беш хилла иза.

   Кхелхина 1973-чу шарахь 17-чу 
августехь, Соьлжа-ГIалахь. 

   ТIехьа-МартантIера М.Мамакаевн 
цIарах йолу литературни-мемориальни 
музей 2013-чу шарахь яздархочун 
вешин Сайд-Iелин кIанта Мамакаев 
Асланбека йиллина ю. Музей чохь 
долчух а, шен девешех а лаьцна дийца 
дуккха а дара цуьнан.

   «ХIара музей со схьаелла лууш 

волу дуккха а хан яра, – бохура Аслан-
бека.  – Ваша гIенах санна бен дага 
ца вогIу суна. Сан дел ши шо воккха 
хилла иза. Со бер долуш а, со кхуьуш 
волчу хенахь а тхан дас-нанас цкъа а 
цунах лаьцна вуон дош олуш ца хезна 
суна. Цуьнан хилла йолу муьлхха а 
хIума лерина Iалашйора цара. Вайн 
олуш ду-кх, «Цхьа а гIалат доцуш 
стаг ца хуьлу», амма Вашехь суна иза 
ца карадора. Мичча со вахча, массара 
а диканиг бен, цунах лаьцна вуон 
дош олуш ца хезна суна. ТIук цIе 
йолуш эвлаяъ хилла, цуьнан кIентан 
йоI хилла Вашин нана. Цу тайппана 
дIабийца бух болчу цуьнан вуон хила 
цхьана а агIор йиш ца хилла. Дуьнен 
чохь ша яьккхина хан нохчийн халкъан 
гIуллакхдеш яьккхина цо.

   Вашас 1933-чу шеран декабрь 
баттахь дуьйна 1934-чу шеран июнь 
бутт кхаччалц, нохчашлахь дуьх-
хьара Нохч-ГIалгIайн АССР-н про-
куроран болх бина. Оцу кIезигчу 
хенахь республикин набахтешкахь 
бехк боцуш бохкучарах дукхахберш 
паргIатбаха ницкъ кхаьчна цуьнан. 
Масала, Чуьлга-Юьртара лаьцна хилла 
цхьайтта стаг дIахецийтина хилла цо. 
Юха а уьш лаца бохкий шена хиъча, 
цо оцу юьрта хабар дахьийтина хилла: 
«Юьртара арадовла ала цаьрга, юха а 
лоцур болуш бу уьш», аьлла. «Тхоьга 
мича гIуо боху Мохьмада, юьртара ара 
а девлла?» – аьлла, юьртара ара а ца 
бовлуш Iийна уьш. Цул тIаьхьа лаьцна 
дIабигча, тIепаза байна. Кхин дуккха 
а ду уьш.  ГIойтIара нах хилла лаьцна, 
маса стаг хилла билггал ца хаьа суна. 
Вашина тIе нах а богIий, хоуьйту, уьш 
лаьцна хилар. 

– Суна хууш ца лаьцна уьш, 
НКВД-с лаьцна, – олу прокурора.

– Хьуна хIунда ца хаьа хьо проку-
рор ма ву? – бехк боккху лаьцначийн 
гергарчу наха.

– Суна хаа-м дезара, амма ца хаьа-
кх...

   Цул тIаьхьа оцу нахаца цхьаьна 
республикин НКВД-н хьаькам волчу  
вахана иза. Цуьнга хаьттина мичахь 
бу уьш аьлла.

– Я не должен перед вами отчи-
тываться, – аьлла, иза дуьхьалваьл-
ча, шен  тапча цуьнан хьеюккъе а 
хIоттайой: «Немедленно освободить» 
олий, омра до. Ваша шена вевза дела, 
цо телефон а тухий, и нах паргIатбоху.

   Цул тIаьхьа Москвара Генераль-
ни прокуратурера кехат догIу, «Ваши 
действия незаконны» олий. Вашис, 

кехат схьа а оьций, деша а доьший, 
«Узаконить» олий, тIеяздо.

   Ша миччахь хиларх шен Даймохк 
а, шен къам а диц ца дина цо. Вайна-
хах лаьцна олуш долу муьлхха а дош 
цунах хьакхалуш хилла. И бахьана 
долуш набахтешкахь ткъаесна шо 
даккха дезна цуьнан, царах ялх шо – 
ша цхьаъ волчу камери чохь. Шозза 
тоьпаш тоха араваьккхинчуьра, Делан 
къинхетамца, юха чу валийна иза. 
Цуьнан тоьшаллин кехаташ а, дуккха 
а кхийолу материал а ю соьгахь.

   Гуттаренна а хан яккха («на 
вечное поселение») махках ваьккхи-
на вахийтинчу хенахь, 1954-чу ша-
рахь, «Вопрос о положении чечено-
ингушского народа» кхайкхам бо цо 
лаккхарчу Iедале. Набахти чохь вол-
луш, и тайпа кхайкхам бан атта дац... 

   Соьлжа-ГIалахь петаршкахь Iаш 
волчу хенахь, иза гучуваларе сату-

ьйсуш, лаьтташ нах хуьлуш хилла. 
Iуьйранна ялх сахьт даьлчахьана, ша 
балха дIаваххалц и адамаш тIеоьцуш, 
царна хIун оьшу хьожуш хилла иза. 
Суьйранна балхара цIа веача а дукха 
адамаш хуьлуш хилла цуьнга хьоь-
жуш, «Тхуна хIара оьшура, хIара дан 
дезара бохуш», – орца дохуш. ГIо-
накъосталла ца деш цхьа а вуьтуш ца 
хилла цо. Кханалерчу денна тешам 

кхуллуш, дог айдеш хилла цо оцу 
нехан.

И ду суна уггаре а коьртаниг, деза-
ниг. Вайн иза вицван йиш яц».

   «Цуьнан йозанаш дешча хаьа, цу 
хенахь цуьнга нийсса бен, цул гIолехь 
яздеш яздархо ца хиллий, – кхидIа а 
дуьйцура Асланбека. – Вашас ша яз-
дийриг теллина бен зорбане доккхуш 
ца хилла. ЧIогIа хьекъале а, юьхь-
дуьххьал бакъдерг дIаолуш а хилла цо. 
Цундела «Къонахашна юкъахь къонах 
вара» аьлла, нохчийн халкъо билгал-

ваьккхина а ву иза. И тайпа дешнаш 
хьан-хьанна а олуш дац»...

   С и й л а х ьч у  я зд а р хоч у н 
М.Мамакаевн хилла хIуманаш масех 
чоьнехь дIатарйина. Уьш дукхахъерш 
Асланбекан дас-нанас Iалашйина ю. 
Чуваьллачохь пенах дIатоьхна нох-
чийн бевзаш болчу яздархойн суьр-
таш ду. Юккъерчу чохь жима – стол, 
телефон, масех ишкап, М.Мамакаевн 
хилла сахьт. Вайн гуонахарчу ре-
спубликийн халкъийн яздархоша, 
поэташа М.Мамакаевна елла книгаш 
кхиерш ю. 1934-чу шарахь дуьйна 
СССР-н Яздархойн союзан декъашхо 
ву аьлла, М.Горькийс куьг яздина 
билет, Игаркехь волуш а, цIа веанчул 
тIаьхьа ша кхалххалц а, цул тIаьхьа 
Асланбекан дас, юха цуьнан нанас, и 
шиъ кхелхинчул тIаьхьа, Асланбека 
музей схьаеллалц гIевленга буьллуш 
лелийна жима гIайба. 1962-чу шарахь 
диллина долу М.Мохьмадан а, Iаламан 
а суьрташ ду пенаш тIехь дIатоьхна. 
Юххерчу, уггаре а йоккхачу чохь пен 
дIалаьцна таьIна цIечу басахь йолчу 
масех ишкапа чохь книгаш, яздархо-
чо болх беш хилла стол, гIант, пенах 
туху сахьт, цуьнан хилла верта, самар, 
1973-чу шеран 2-чу августехь дуьйна 
лаьтташ долу, «Красная Москва» оде-
колонан ах шиша, лаьцначуьра цIа 
вогIуш яздархочо еана чамда, цо балха 
лелийна портфель, цуьнан ненан хилла 
кортали, дахаран тIаьххьарчу мино-
ташкахь яздархочунна тIехь хилла коч, 
дуккха а кхиерг ю цу чохь.

   Бешахь М.Мамакаевс доьгIна 
бIарийн, хьечийн, баьллийн дитташ ду. 
Беш а, уьйтIе а йоькъуш йина юьйцина 
керт ю. 

   «Со хьенан мила ву хиъча, 
дуккха а наха сан гIуллакх дина, – 
бохура Асланбека. Ваши бахьанехь 
соьца болу ларам алсам хуьлу. Цхьа 
масал дало лаьа. Со а, сан накъост 
а СемаIашка тезета ваханера. 98 шо 
долуш воккха стаг (хIинца кхелхина 
иза) хьалагIаьттира тхойшиъ тIевеача. 
Сан накъоста: «Охьахаа, хьо хIунда 
гIотту?» аьлча, «Со хьуна гIоттуш 
вац, оцу жимачу стагана гIоттуш ву», 
– элира воккхачу стага».

ГIо-накъосталла оьшучунна ор-
цахволуш ваьхна хилла волу къонах-
яздархо вайн вицван бакъо яц. Вай 

дагахь латто веза иза.
   Кхин цхьа хIума тIетоха лаьа. 

Музейна хьалха йолчу йоккхачу май-
данахь  Мамакаев Мохьмадан цIарах 
парк йилла дагахь белхаш дIаболийна, 
къахьоьгуш ву Асланбек. Цо дийца-
рехь, садаIа исбаьхьа меттиг хилла 
дIахIуттур ю иза.

Л.ИБРАГИМОВА
Авторан суьрташ

мусаева лайлаъ лакхара  
корматалла йолу эшарш-
лакхархо ю. цуьнан цIе  ев-
заш ю вайн махкахь а, генна 
дозанал арахьа а. Эшарш-
лакхархочун похIма, амал, 
хьанал къинхьегам бу и цIе 
йовзийтинарг. хIинца  дукха 
бу вайн махкахь эшарш-
лакхархой. церан говзаллех 
самукъадолу вайн.  Делахь 
а,  мусаева лайлаъ санна 
кIоргера хаарш долуш, ле-
рина лакхара дешар дешна,  
исбаьхьа аз долуш, балха 
тIехь алссам зеделларг долу 
эшаршлакхархой кIеззиг 
бен бац царна юкъахь. нох-
чийн республикин халкъан 
артистка мусаева лайлаъ 
доцентан болх  беш ю вайн 
махкарчу хьехархойн уни-
верситетан музыкин кафе-
дрехь. къоман культурина 
къона тIаьхье кхиош,  дукха 
къахьоьгу цо. цунна лаьа 
нохчийн халкъан музы-
кальни искусство кхинтIе  
зазадаьккхина, серлаяьлла 
дIахIуттийла. изза ойла 
кхиайо  цо шен студентийн 
къоначу дегнашкахь а.

бераллин ше-
раш

Шен нийсархой  санна Ка-
захстанехь дуьнен чу яьлла 
Мусаева Лайлаъ. Бакъду, бе-
раллехь цуьнан кхин фамили 
яра. Лайлаан да Ножаев Хожа 
цхьана хенахь Нохчийчохь 
гIараваьлла вевзаш журналист 
вара.  Вайнах махках бахале 
Хьалха-МартантIерчу Комсо-
молан райкомехь секретарь 
болх бина вара иза. 1944-чу 
шеран 23-чу февралан шийлачу  
Iуьйранна, массаьрца цхьаьна  
Сибреха дIахьажийра Хожа 
а, цуьнан верасаш а. Ножаева 
Лайлаъ дуьнен чу яьлла Алма-
Атахь 1948-чу шеран 11-чу ав-
густехь. Хьалхарчу классе деша 
а цигахь яхана. 1957-чу шарахь 
вайнахана цIаберза яьллачу 
бакъонах пайда а эцна, шен 
доьзал балош Соьлжа-ГIала 
цIавирзира Хожа. Соьлжа-
ГIалин йистошкахь Iуьллучу 
Калининан поселкехь баха 
хевшира хIорш. Цигахь йолчу 
Соьлжа-ГIалин №38 йолчу 
школе деша яхара Лайлаъ. 
Мукъамашца гергарло дукха 
жимачохь дуьйна тасаделлера. 
Лайлаан нана, Марем, Нохч-
ГIалгIайн хелхарийн, эшарийн 
а ансамблан вокальни тобанна 
юкъахь болх беш яра. Цуьнан 
Iаламат хаза аз, товш куц-кеп 
дара. Хетарехь, ненан шурица 
Лайлаан цIийх дIаийнера мукъ-
амашка болу безам. Школехь 
дIа мел хьочу суьйренашкахь, 
дешархойн кхоллараллин фе-
стивалашкахь жигара дакъа-
лоцуш яра йоI. Цо нохчийн 
маттахь а,  оьрсийн маттахь  
а цхьабосса дика дIалокхура 
эшарш. КIоштийн а, республи-
кин а дешархойн кхоллараллин 
конкурсашкахь даима хьалхара 
меттигаш йохура. Бераллехь  
дуьйна эшаршлакхархо хила 
боккха лаам бара йоьIан. Цун-
дела кхиамца Соьлжа-ГIалара 
№38 йолу юккъера школа чек-
хйоккхий, 1965-чу  шарахь №1 
йолчу музыкальни училище 
деша йоьду йоI. Цигахь деа 
шарахь доьшу Лайлаа. Вокалан 
говзанча Розова Тамара яра 
йоьIан хьехархо. Билгалдаккха 
деза, Соьлжа-ГIалара №1 йолу 
музыкальни училище Къил-
баседа Кавказехь тоьллачарах 
цхьаъ  ларалуш хилла хилар. 
Дуккха а  шерашкахь къоман 
культурина нуьцкъала гIортор 
хилла лаьттина училище. Ткъа 
Тамара Ивановна цу училищен 
са дара. Лакхарчу тIегIанехь 
корматалла йолуш хьехархо яра 
иза. Цхьа а хIума тесна дуьтуш 
яцара. Iаламат жоьпаллин адам 
дара. Цуьнан похIмечу «караху-
ла» чекхваьлларг, мукъамаша 
хаздинчу башхачу дуьнене 
безам боьдий дIахIуттуш вара, 
дахарехь кхин мехаллаш ца 
лоьхуш.  Иштта кхиийра цо 
нохчийн Лайлаъ а. 1969-чу 
шарахь училище чекхяьккхи-
на Лайлаъ кхидIа, йижарийн 
ГнесинагIеран цIарах йолчу  
музыкально-хьехархойн ин-
ституте деша Москва йоьду. 
Сперанская Ирина  яра цигахь 
Ножаева Лайлаан хьехархо. 
Цул хьалха а, цул тIаьхьа а 
нохчийн къоман векалша ца 
дешна ГнесинагIеран цIарах 
йолчу институтехь. ПохIме 
кегийрхой бен цига дIаоьцуш 
бац. ХIинца-м цунах йижарийн 
ГнесинагIеран цIарах йолу 
музыкальни Академи олу. ТIех 

хало ца хуьлуш  зерех чекхъяь-
лла, 1969-чу шарахь хьалхарчу 
курсехь деша йолаелира иза. 
Нийса хир дацара дерриге а 
дика, шера дIадоьдура аьлча. 
Мацлуш, шеллуш зама йогIура, 
цкъа а наб ца тоьара, духарна а 
хIинца санна паргIатонаш яца-
ра. Онда лаам хила безара деша, 
и тайпа шогаллаш тергал ца ян 
а, дешар кхиамца чекхдаккха 
а. Лекхачу ламанал лекха хил-
лера и лаам Ножаева Лайлаан. 
Цунна къеггина тоьшалла ду 
1975-чу шарахь кхиамца Мо-
сквахь институт чекх а яьккхи-
на йоI Даймахка цIайирзина 
хилла хилар. Диплома тIехь 
билгалъяьккхина яра  Ножаева 
Лайлаан говзалла: «Хьехархо. 
Концертно-камерни эшаршлак-
хархо». Собар,  хьуьнар, доь-
налла хилира нохчийн йоIехь 
шен лааме кхача. Амма иза дика 
кхетара шен сирлачу сатийса-
ман зовкхе кхача хьалхара гIулч 
бен яьккхина цахиларх. Делахь 
а, муьлххачу а кхоллараллин 
адамна санна, цунна а лаьара  
хьовсархойн дегнаш йийсаре 
лаца, мукъамаш дезачу церан 
экамечу синойн эла хила, кер-
лачу эшаршца махкахойн дог 
хьаста.

къинхьега-
ман хьалхара 

гIулчаш
Къоначу говзанчин ди-

плом дохьуш  1975-чу шарахь  
Соьлжа-ГIала цIайирзина Лай-
лаъ, Нохч-ГIалгIайн Республи-
кин пачхьалкхан филармони 
балха дIаийцира. Ножаева Лай-
лаан башхачу озан шатайпанал-
ла тидаме эцна, симфонически 
оркестран тобанна юкъаяхий-
тира иза. Къилбаседа Кавка-
зехь тоьллачарах цхьаъ йолчу 
Нохч-ГIалгIайн симфонически 
оркестран исбаьхьаллин ку-
ьйгалхо Димин Iумаран кIант 
СаьIид вара, цу муьрехь. Цо 
воккхаверца тIелецира керла 
говзанча. Кест-кеста хуьлучу 
концерташкахь жигара дакъа-
лацар тIедожийра цо къоначу 
эшаршлакхархочунна. Вайна 
ма-хаъара симфонически ор-
кестран репертуар, дукха хьо-
лахь, классикин говзарш тIехь 
нислуш ю. Ножаева Лайлаъ 
кийча яра схьакховдийначу 
говзара тIехь болх бан. Мо-
сквахь доьшуш йолуш а цхьац-
ца концерташкахь дакъалоцуш 
цо дукхазза а кхочушйинера 
тайп-тайпана арийш, роман-
саш. Цуьнан башхачу озан 
таронаш а яра уьш кхочушъ-
ян. Москварчу хьовсархоша 
лакхара мах хадош тIеоьцура 
нохчийн йоьIан сценически 
белхаш. Нохч-ГIалгIайн Ре-
спубликин симфонически ор-
кестраца болх беш Ножаева 
Лайлаа кхочушйина Джакомо 
Пуччинин «Чио-Чио-Сан» цIе 
йолчу опери юкъара коьртачу 
турпалхочун ари. Чайковский 
Петран «Евгений Онегин» цIе 
йолчу опери  юкъара Татья-
нин ари. Оццу композиторан 
«Пиковая дама» опери юкъара 
Лизин ари. Даргомыжский 
Александран «Русалка» цIе 
йолчу опери юкъара Наташин 
ари а. Иштта боккхачу кхиамца 
Ножаева Лайлаа кхочушйора 
композиторийн Шубертан, 
Рахманиновн, Глинкин ро-
мансаш. Хьовсархоша даима 
дог резадой тIелоцура къона 
эшаршлакхархо, муьлххачу 
говзарца а иза сцени тIе яьлча. 
Дукха бара цуьнан озо йийсаре 
лаьцна ладогIархой а. Цул сов, 
артистка яра аьлла, цкъа а нох-
чийн йоIехь товш доцу духар ца 
гина махкахошна цунна тIехь. 
Иза даима, тийна, эсала, со-
баре, массаьрца ийна, нохчийн 
къоман гIиллакхаш, хIайкал 
санна, лардеш чекхъяьлла ю. 
Цундела дукхаезара массарна а. 
КIезиг бацара йоI уллора йовза 

луурш а, цуьнца доттагIалла, 
гергарло дIатаса сатеснарш а. 
Кураллин цинц цкъа а, цхьанна 
а хаабелла бац цуьнан   оьздачу  
сица. Кхиамийн лакхенашка 
хьаналчу къинхьегамца кхий-
дина ю  говза эшаршлакхархо. 
Цундела махкахойн даг тIера 
ца южуш схьайогIуш ю еххачу 
хенахь. 

кхиамийн 
зовкхе

Нохч-ГIалгIайн пачхьалк-
хан филармонехь болх беш, 
дукха хьолахь, Ножаева Лайлаа 
кхочушъеш хилларг классикин 
репертуар яра. Амма йоьIан 
ойла цкъа а херъелла яцара нох-
чийн къоман халкъан мукъам-
на. Лакхара корматалла йолуш 
говзанча хиларе терра, Лай-
лаана кIорггера евзара халкъан 
музыкальни фольклор а, керла 
юкъаевлла нохчийн эшарш а. 
Цундела йоккхаерца тIелоцу 
цо Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
телерадион оркестре  1977-чу 
шарахь  шега балха кхайк-
хар. Йоццачу хенахь хаъал 
шоръелира эшаршлакхархочун 
репертуар, схьаеллаелира цуь-
нан похIмин керла агIонаш. 
Димаев СаьIидан, Шахбулатов 
Iаднанан, Паскаев Рамзанан 
мукъамаш болчу говзарша 
хаздира Ножаева Лайлаан кхол-
лараллин тускар. Вайн махкахь 
бевзачу поэтийн Мамакаев 
Мохьмадан, Сулаев Мохьма-
дан, Музаев Нурдин, Кусаев 
Iадизан,  иштта кхиболчу нох-
чийн поэтийн дешнаш тIехь 
яьхна эшарш яра Лайлаа шен 
репертуаре схьаэцнарш. Уьш 
чулацаме, маьIне, ладогIархойн 
лерса хьостуш яра.  Артисткас 
говза, цIеначу озаца, хазаллица 
бос-керча къоман хатI лардеш 
локхура и эшарш. Цундела 
массарна уьш дукхаезара.

Нохч-ГIалгIайн пачхьалк-
хан телерадион оркестраца 
республикин ерриге а ярташ-
кахула чекхъяьлла Ножаева 
Лайлаъ концерташ луш. Мах-
кахошна дукхаезачарах а, яра 
Кусаев Iадизан дешнаш тIехь 
Шахбулатовс мукъам баьккхи-
на «Уггаре а сан зевне илли» 
цIе йолу йиш. Дийца даьккхин-
чуьра аьлча, и цхьаъ хилла ца Iа 
кхуьнан репертуарехь Кусаевс, 
Шахбулатовс цхьаьна яьхна 
эшарш. Царах ю «Туьйранера 
кIант», «Керла шо», иштта дIа 
кхиерш а. эшаршлакхархочун 
кхиам лара мегар ду Ахматова 
Раисин дешнаш тIехь Шахбула-
тов Iаднана мукъам баьккхина 
«Хьо волчу йогIу со» цIе йолу 
йиш а. Суна уггаре а хазахе-
тачарах яра Айдамиров Абу-
заран дешнаш тIехь Нохчийн 
Республикин халкъан артиста 
эдисултанов ШитIас  мукъам 
баьккхина «Хьан бIаьргаш» цIе 
йолу йиш. ДагайогIий шуна!?

«И хьан бIаьргаш и ши 
седа

Суна дагара ма ца болу.
Маржа-яI! Цара цIе тесна
Алу хилла догу сан дог».
Делахь  а, Ножаева Лайлаан 

кхоллараллех дуьззина дош 
олийла дац цуьнан репертуа-
рехь хилла Мамакаев эдуардан 
дешнаш тIехь Димаев Iелас 
мукъам баьккхина «Даймохк-
нана» йиш ца хьахош. Йиш па-
триотизмах юьззина ю. Поэтан 
бIаьрла хьуьнар, композиторан 
говзалла, артисткин похIма 
цхьаьна ийна йолу и йиш, шен 
зевнечу екарца дуккха шераш-
кахь яха йисина махкахойн дег-
наш хьоьстуш. Оцу шерашкахь  
мукъам баккха дагахь  шен 
кхоллараллин ницкъаш зуьйш 
яра артистка. Иштта кхоллаелла 
ю Гелагаев Сайд-Мохьмадан 
дешнаш тIехь яьккхина «Керла 
шо» цIе йолу йиш а. Доцца аьл-
ча, ХХ-чу бIешеран чаккхенехь 
гIараяьлла евзаш эшаршлак-
хархо яра Ножаева Лайлаъ. 
Вайн махкахь евзина Iаш яца-

ра иза. Къилбаседа Кавказан 
ерриге а республикашкахула 
чекхъяьллера Лайлаъ, кхиамца 
концерташ луш. Массанхьа 
езаш тIеоьцура иза. Нохчийн 
маттахь а, оьрсийн маттахь а 
цхьабосса говза локхура цо 
эшарш. СССР-н дозанал ара-
хьа советийн артисташа  лучу  
концерташкахь дакъалаьцна а 
ю иза. 1978-чу шарахь Чехос-
ловакехь хиллачу концерташ-
кахь дакъалаьцна цо. 1982-чу 
шарахь Болгарехь хилла. Ткъа 
1986-чу шарахь – Польшехь. 
1977-чу шарахь дуьйна Даге-
станан республикин хьакъйолу 
артистка ю Ножаева Лайлаъ.  
Нохч-ГIалгIайн Республикин 
«Хьакъйолу артистка» ю иза 
1989-чу шарахь дуьйна.

гIайгIанца 
ийна тахане
Коьртачу декъана Ножаева 

Лайлаан кхоллараллех а, цуь-
нан белхан некъах а лаьцна вай 
дийцарх,иза данне а дац цуьнан 
дахарехь кхиболу хийцамаш ца 
хилла бохург. Кхиъна йогIуш 
дуьйна хаза йоI яра иза. Оьз-
дачу кхерчара схьаяьлла яра. 
Дукха кIентий бара цунна гуо 
туьйсуш, иза йига лууш. Амма 
йоI сиха яцара нехан цIентIе 
яха. Муьлххачу  йоIа  санна цо 
боккхачу, цIеначу безаме сату-
ьйсура. СинкIоргенехь хьулйи-
на дегайовхо кхобура туьйра-
нашкахь буьйцу и мерза безам 
цкъа мацца а шена а кхочург 
хиларх. ЙоьIан сирла сатийса-
маш эрна ца хилира. Болх бечу 
меттехь карийра цунна шен без-
ам а. Иза телерадион аьзнийн 
режиссер Мусаев Руслан вара. 
Шен белхан воккха говзанча, 
оьзда кIант, яхь йолуш къонах 
вара. Руслан дукха къахьегна 
ву Нохч-ГIалгIайн телерадио-
комитетан хала болх кхио-
рехь. 1980-чу шарахь цуьнан 
хIусамнана хилира Ножаева 
Лайлаъ. Иштта хилира махкахь 
гIараяьлла евзачу артистких 
Мусаева Лайлаъ. КIант хили-
ра къоначу доьзалехь. Цунна 
Тамерлан аьлла цIе тиллира 
дехоша. Хаза, бертахь Iаш бара 
МусаевгIар. Амма къинхетамза 
вайн махка хьаьвзинчу  къизачу 
тIеман цIаро дерриге а дохийра. 
2001-чу шарахь цхьаъ бен воцу 
кIант вийра Лайлаан. Цунна 
дерриге а дуьне шена тIекхетта 
моьттура. Кхин шега дан вуо 
ца дисина моьттура. Хаддаза 
йоьлхура цхьаъ бен воцу кIант 
ткъа шо кхачале дIавоьллина 
нана. Йоьлхура Iовжийначу 
даго кийра моьрцуш. Буьрсачу 
тIамо дахар хадийначу  шен 
кIантах къахеташ. Цу муьрехь 
Лайлаан ницкъ ца кхочура и 
кIант шен санна, Русланан 
хиларан а  ойла ян. Ден а ишт-
та дог доьлхуш хилар дага 
дан рагI ца кхочура. Хаддаза 
тийжаш хIусамдена беш болу 
ницкъ ца гора кхунна. И ирча 
бохам, ла ца белла Руслан а 
дIавелира. Iаламат хала дара 
Лайлаана хIинца. Кхунна дук-
хадеза, шайн дуьхьа хIара яьхна 
ши адам уллора дIадаьллера. 
Делахь а, висинарг ца ваьхча 
ца волу. Шийлачу ойланин 
йийсарера едда кIелхьараяла 
лууш санна, Мусаева Лайлаъ 
сихха балха араелира. Соьлжа-
ГIалахь йолчу хьехархойн ин-
ститутан музыкин кафедрехь 
болх а карийра. Белхан на-
къосташа боккхачу ларамца 
тIеийцира Нохчийн Республи-
кин халкъан артистка Мусаева 
Лайлаъ. Цкъа мацах Конфуцийс 
аьлла боху: «Шена дукхабеза 
болх беш волу стаг  цкъа а кIад  
ца ло». Ткъа вайна массарна 
дика хаьа, артисткина мел без-
аш хаьржина юьхьарлаьцна цо 
музыкин хьаьрмахь болу болх. 
40 шо сов зама ю Мусаева 
Лайлаъ нохчийн къоман музы-
кин культура кхиорехь хьанал 
къахьоьгуш йолу. Болх дика 
барна делла совгIаташ а кIезиг 
дац Нохчийн Республикин 
халкъан артисткин Мусаева 
Лайлаан. Деган комаьршалла 
ца кхоош, къоначу тIаьхьенна 
шегара хаарш дIалуш ю иза. 
Тахана кIезиг бац шайна дук-
хаезачу хьехархочун лорах баха 
кийча болу студенташ а. Иштта 
алссам бу цо кхиийна, нохчийн 
сцени тIе баьхна артисташ. 
Цуьнан дерриге а дахар зевнечу 
мукъамашца доьзна дара. Мел 
доьхна деана де а, маьлхан 
зIаьнарех лепа долалора ар-
тисткин башха аз схьахезча. Ма 
дика ду иштта сирла  адамаш 
вайн махкахь  долуш. Дала хан 
яхйойла церан!

АДАЧАЕВА

Дахар эшаршца доьзнарг
ВАЙН ИэСКУЛЬТУРА

Къонахашна юкъахь къонах 
хилла ваьхна 



Даймохк № 70, шинара, асаран (июнь) беттан 21-гIа де, 2016 шо4

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 зорба туху рекламин бакъо йолуш. 

«Россин Почта» каталогехь изданин индекс - 04165.

Газет диллинарг: Нохчийн Республикин  
къоман политикин, арахьарчу зIенийн, зорбанан, хаамийн 
министерство. 

газетана регистраци йина зIенан, хаамийн технологийн, шуьйрачу коммуникацийн декъехь терго латторехула йолчу россин 
Федерацин федеральни службехь. тоьшалла пи №9 Фс 77 – 58270 05.06.2014 шо.

хенан хIоттам

ДIахьош ду 2016-чу шеран шолгIачу эхашарна 
«Даймохк» газете язбалар.

2007-чу шарахь дуьйна вайн газет кIирнах кхузза 
арадолуш ду.

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

язло «Даймохк» газете. шун иза дан таро ю редак-
цехь а, республикин муьлххачу а зIенан отделенехь а. 
Эхашарна болу газетан мах:

редакце веана яздеш – 468 сом; 
почтан отделене воьдуш, схьаоьцуш – 877 сом 
68 кепек;
цIа дIадохьуш – 923 сом 76 кепек. 

лараме газетдешархо

газет диллинчун/арахоьцучун адрес: 364060, соьлжа-гIала, 
Дудаевн бульвар, радион цIа.

коьрта редактор – б.шамсуДиноВ
редакцин адрес: 364051, нохчийн республика, соьлжа-гIала, 

маяковскийн урам, 92, тел. 8(8712) 22–22–24
Газет зорбатоьхна ГУП «ИПК «Грозненский рабочий» издательствехь. 
Издательствон адрес: 364021, Соьлжа-ГIала, Интернациональни урам, 12/35.
Тираж – 2500. Заказ №2401. Зорбанна куьг яздина графикца 20.06.2016 шо 
17:00 хила дезаш, зорбанна куьг яздина 16:00.

пх
ьу

ьй
ра

ма
ьр

кIа
жа

ма
лх

буз
а

Де
лк

ъа

Iуь
йр

а

(16–21 июнь)

ла
ма

за
н д

е

16       02:29      12:30      16:15      19:44         21:35

17       02:29      12:30      16:15      19:45         21:35
 
 
18      02:29      12:30     16:15      19:45        21:36
 
19      02:29     12:30      16:15      19:45        21:36

20       02:29      12:30      16:15      19:46         21:36

21      02:29     12:30     16:15     19:46       21:37

ламазан хенаш

21-гIа июнь
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +30 градус, кIеззиг мархаш а йолуш, 
жимма догIа а догIуш
буьйсанна…+21 градус, екхна а йолуш;

22-гIа июнь
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +32 градус, кIеззиг мархаш а йолуш, 
буьйсанна… +20 градус, екхна а йолуш.

Ламаст хилла дIахIоьттина 
хIора шеран апрель беттан 
25-чу дийнахь вайн махкахь 
нохчийн меттан де даздар. 
Нохчийн Республикин Ку-
ьйгалхочо Кадыров Рамзана 
мотт кхиорна боккха тидам 
тIебахийтина хиларан бил-
гало ю и де билгалдаккхар. 
Цу дийнахь дIахьо ненан 
маттана лерина цхьаьнакхе-
тарш, къийсадаларш, литера-
турин суьйренаш, совгIаташ 
до нохчийн мотт кхиош а, 
тIекхуьучу тIаьхьенна иза 
марзбеш а къахьоьгучу вайн 
хьехархошна, яздархошна, 
Iилманчашна. Царна юкъахь 
билгалбаха а, шайх лаьцна 
дош ала а богIу нохчийн мотт 
баржорна а, кхиорна а юкъа 
доккха дакъа диллина болу 
нохчийн меттан хьехархой. 

Царах цхьаъ ю Соьлжан 
кIоштан эна-Хишкарчу № 2 
йолчу юкъарадешаран шко-

лин нохчийн меттан а, лите-
ратурин а хьехархо Гуциева 
Дашу Адиевна. Иза йина 
1951-чу шеран август беттан 
3-чу дийнахь Казахстанан 
Кзыл-Ордынски областан 
Карамакчински кIоштан Джу-
салы юьртахь. 1958-чу ша-
рахь кечамбаран классе деша 
йоьду Дашу. 1969-чу шарахь 
школа дика дешарца чекх 
а йоккху цо. Оццу шарахь 
юьхьанцарчу классашна нох-
чийн мотт хьеха йоьду иза. 
Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
хьехархойн институте деша 
йоьду Дашу 1970-чу шарахь. 
Ткъа 1983-чу шарахь Нохч-
ГIалгIайн пачхьалкхан уни-
верситете деша дIа а хIутту, 
1989-чу шарахь иза кхиамца 
чекх а йоккху цо. 

Жимачохь дуьйна а нох-
чийн мотт безаш, цуьнга 
шовкъ йолуш яра Дашу. Цун-
дела ларамаза дацара ша 

дешна яьлча нохчийн меттан 
хьехархо хила лууш хилар. 
Дукха хан ю Дашус шко-
лехь хьехархочун болх бен. 
Цо куьйгалла  а деш, дешна 
яьлла дешархойн 4 класс. 
Уьш таханлерчу дийнахь 
тайп-тайпанчу меттигашкахь 
доьшуш а, белхаш беш а бу. 

Цара дикачу дешнашца а, 
дозаллийца а дагалоьцу Да-
шус хьоьхуш школехь шаьш 
даьхна шераш. Дешархошна 
кхаъ хуьлура цуьнан урок 
тIекхаьчча. Цуьнан хIора а 
урок пайде долчух, хьехарех 
юьзна  хуьлура.

– Ас бечу балха тIехь уг-

гаре а коьртаниг  берашна 
нохчийн мотт марзбар, церан 
цуьнга безам кхоллар хета 
суна, хIунда аьлча, ненан 
мотт – иза вайн къоман ба-
хам а, хазна а ю, – боху Дашу 
Адиевнас. 

Цунна делла дуккха а 
совгIаташ ду. 2007-чу шарахь 

Россин Федерацин деша-
ран а, Iилманан а министра 
А.Фурсенкос цунна Сийлал-
лин грамота елла. 

Нохчийн мотт хьехарал 
сов, цо берашца кхетош-
кхиоран болх дIахьо. Цуьнан 
белхан накъосташа дикачу 
дешнашца хьахайо цуьнан 
белхан говзалла а, иза ша а. 
Дуккха а бу цуьнан хьеха-
мех, дикаллех шайна беркат 
даьлла дешархой. Тахана а 
кIад ца луш, нохчийн мотт 
кхиорна, хьехарна, ларбарна 
гIароле хIоьттина, жигара 
болх беш схьайогIу Дашу. 
Шайн къомах, маттах дог а 
лозуш, царах дозалла а деш, 
иштта яхь йолчу говзачу хье-
хархоша цIинбеш а, марзбеш 
а, ларбеш а бу вайн нохчийн 
мотт. Дала дебабойла иштта 
хьехархой, Дала аьтто а бойла 
церан!  

I.МУРтАЗОВ

СТАГ ШЕН МЕТТЕХЬ

Говза хьехархо

нохчийн меттан учебникаш 
федеральни переченна 
юкъаяхийтина

Дукха хан йоццуш юкъарадешаран учрежденийн куьйгалхошца хил-
лачу кхеташонехь Нохчийн Республикин дешаран а, Iилманан а министра 
Байханов ИсмаьIила йовзийтира, исторехь дуьххьара Россин Федерацин 
дешаран а, Iилманан а министерство федеральни переченна юкъаяхийтина, 
къобалйина йолу нохчийн меттан учебникаш.

Министра дийцарехь, Iилманан-методикин кхеташонан сацамца, Россин 
Федерацин дешаран а, Iилманан а министерствон федеральни переченна 
юкъаяхна 1–4-чуй классийн нохчийн меттан учебникаш.

Карарчу хенахь 5–11-гIа классе кхаччалц йолчу учебникийн чулацамна 
тIехь болх беш бу говзанчаш. ФГОС-н лехамашца  богIуш хила беза учеб-
никийн чулацам а, дикалла а.

информатикин а, икт-н а, 
историн а егЭ дIаелла

16-чу июнехь Нохчийн Республикин школашкарчу 6 000 выпускника 
дIаелла информатикин а, ИКТ-н а, историн а пачхьалкхан юкъара экзамен.

«Историхула 4 722 дешархочо а, информатикехула а, ИКТ-хула а 657 
дешархочо дIаелла экзамен» – хаам бо Нохчийн Республикин дешаран а, 
Iилманан а министерствон пресс-службо. 

Историн экзаменан болх шина декъах лаьтта, шайна чохь 25 тIедиллар 
а долуш. Оцу балхана лерина 3 сахьт а, 55 минот а хан ю, иштта инфор-
матикин а, ИКТ-н а экзаменан болх а бу шина декъах лаьтташ, цу балхана 
юкъадогIу 27 тIедиллар. Историн экзаменан йоллу 3 сахьт а, 55 минот а 
яра и болх кхочушбан елларг.

экзамен дIаяларан бехкамашца нийса а догIуш, информатикин а, ИКТ-н 
экзаменна хIоттийна йолу уггаре а лахара балл 40 ю, ткъа исторехула – 32 
балла бен яц. экзаменийн жамIаш 29-гIа июнь кхачале кхайкхор ду.

Дагадаийта лаьа, кхул хьалха выпускникаша дIаелларг биологин а, 
кхечу къаьмнийн меттанийн а экзаменаш яра. Кхечу къаьмнийн меттанийн 
экзамен ингалсан а, французийн а, немцойн а, испанхойн а меттанашкахула 
яра. Иза 400 дешархочо, биологин экзамен – 3325 дешархочо дIаелла.

Йозанан экзамен дIалучеран 80 балл кхаччалц а, барта лучарна – 20 
балла кхаччалц баллаш лур ю. 

Биологин ЕГэ дIаелла, медицинин говзаллаш хаьржина, дешаран 
лаккхарчу заведенешка деша баха луучу выпускникаша. 2016-чу шарахь 
университете я институте деша вахарна оьшуш йолу биологин балл 36 ю.

З.ЭЛЬДЕРХАНОВА

ДЕШАР

25-гIа июнь, 1919 шо. Доьлакехь вина энгиноев 
Дуда, Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIеман дакъалацар-
хо, «Слава» орденан   вуьззина   кавалер.

Сийлахь-боккха  Даймехкан  тIом  болабалале дикка 
хьалха, 1937-чу шеран  июнехь,  Беломорски  флоти-
лин  цхьана  хIордакеманна тIехь  дIадолийра  эскарехь 
гIуллакхдар энгиноев  Дудас. ТIом  болабелча   доза-
лардархойн   отряде   воккху  иза, ткъа 1943-чу шеран  
июнь баттахь дуьйна тIом   чекхбаллалц 125-чу гIашлойн 
дивизин 165-чу къаьсттинчу  разведротин  таллархо  
(разведчик)  хуьлий   лаьтта. Цо  дакъалаьцна Ленин-
град  ларъеш  хиллачу  тIемашкахь, эстони   оккупантех  
мукъайоккхуш, Сандомирски   плацдармехь   фашисташ   
отуш,  тIемашца   чекхваьлла Польшин  Себаж,  Като-
вице, Олау  гIаланашкахула. Шегара   йоккха   майралла  
гайтина   немцойн  Оппельненски  дакъа   хIаллакдеш,  
Каундорф,  Штригау,  Вальденбург гIаланаш   схьайохуш. 
Д.энгиноевн   бIаьхаллин  хьуьнарш билгалдаьхна  кхаа   
даржан  «Слава»  орденца, ЦIечу Седанан  орденца,  «За 
отвагу», «За боевые   заслуги»,  «За   оборону   Ленин-
града» мидалшца. Кхалхар   хилла 1979-чу  шарахь.

25-гIа июнь, 1935 шо. БелгIатой-эвлахь вина 
Киндаров Iабдулла, Нохчийн Республикин культурин 
хьакъволу белхахо, Россин Яздархойн союзан декъашхо. 
Дешна Ерригсоюзни заочни юридически институтехь, 
цул тIаьхьа КПСС-н ЦК-хь хиллачу Юкъарчу Iилманийн 
академехь. 

Белхаш бина комсомолан, партин органашкахь, Нохч-
ГIалгIайн АССР-н Министрийн Советехь, Гуьмсе гIалин 
исполкоман председатель волуш (1978–1985-гIий ше-
раш). 1985–1993-чуй шерашкахь Нохч-гIалгIайн АССР-н 
(Нохчийн Республикин) культурин министр лаьттина. 
1997-чу шарахь дуьйна пенсехь ву, амма мукъа Iаш вац. 
ХIетахь дуьйна цо арахецна «Исповедь чеченца» (шен 
заманах а, дахаран некъах а дагалецамийн кхо книга), 
«ХIайба» (гIараваьлла вевзаш хиллачу Iеламстагах 
Соайп-моллех лаьцна), «Беллачуьра гIевтинарш» 
(БелгIатой-эвлах а, белгIатойх а лаьцна), «Амал, 
ГIиллакх, Оьздангалла» книгаш.

тхан рузма 
Аьхкенан муьрехь берийн мукъа 

хан алсамъяларца доьзна царна алсам 
тидам бан безаш хуьлу. Шайн ешархой 
аьхкенан муьрехь харц новкъа бовларх 
ларбан йолчу Iалашонца республикин 
Берийн библиотекин белхахоша аьхка 
ешаран программин гурашкахь берашца 
кхетош-кхиоран болх дIахьо. Могаш 
Iер-дахарехьа а, некъан бохамех ларбан 
йолчу Iалашонца а кест-кеста цхьаьнак-
хетарш вовшахтуху цигахь.     

Иштта, хIокху деношкахь «Ларъе 
некъан боламан бакъенаш» цхьаьнак-
хетар дIадаьхьира библиотекехь. Цигахь 
дакъалецира Нохчийн Республикин 
МВД-н УГИБДДН-н некъан боламан 
кхерамазаллин пропагандин  лакхарчу 
инспектора Цугаев Артура, полицин 
лакхарчу лейтенанта Рашидова Раисас, 
полицин лахарчу лейтенанта Бектоми-
ров Мусас. 

Цхьаьнакхетар дIадолош, хьалхара 
дош олуш вистхилира Цугаев Артур: 

«Некъан боламан бакъенаш ларъяр 
вайх хIораннан а декхар ду. И бакъенаш 
талхор бахьана долуш некъан бохамаш 
хуьлу. Ткъа церан, вайна ма-хаъара,  дук-

ха ирча тIаьхьалонаш а хуьлу. Цундела, 
некъаца цхьанхьа воьдучу хенахь, хьуо 
мел сиха велахь а, некъ дукха лерина 
хадо беза». 

Ша дийцинарг тIечIагIдеш, некъа-
ца нислуш долу хьал ловзаран кепехь 
берашна гайтира А.Цугаевс. Некъан 
боламан бакъенаш ларъян езарх лаьцна 
дуьйцуш йолу видеоролик гайтира 
берашна. Хьешашка шайн кхолладел-

ла хаттарш дан а таро хилира церан. 
Библиотекин ешархошна совгIаташ а, 
«Тидаме хилалаш!» цIе йолу стикерш 
а елира хьешаша. Библиотекин уггаре а 
къоначу ешархочо Усманова Хадижата 
«Светофоран кхо бос» цIе йолу байт 
йийшира. Некъан боламан бакъенаш 
ларъян дош а делира бераша. Цу тIехь 
берзийра «Ларъе некъан боламан бакъе-
наш» цIе йолчу цхьаьнакхетаран болх.

БЕРИЙН ДАХАР

Некъан боламан бакъенаш ларъян Iамадо  

Суна дика вевза Чал-
даев Ислам. Дукха хан яц 
иза нохчийн журналистике 
веана. Бераллехь алсам 
сиркхонаш лехьийна ву 
иза. ЦIера  Хьалха-Мартан 
кIоштарчу нохчийн ши-
рачу Гихта юьртара ву. 
Хьалха-Мартана кIоштан 
коьртачу библиотекин ку-
ьйгаллехь йолчу  Сулей-
манова Зулайс вовзийтира 
суна  Ислам. ХIетахь-м 
иза  Гихтарчу юккъерчу 
школехь доьшуш вара, 
дегIана мелла а эгIаза во-
луш. Цу муьрехь цхьанна а 
бакъ хетар дацара Исламах   
похIме журналист хир 
ву аьлча. Бакъду, Зулайс 
дийцарехь,  юьхьанцарчу 
классашкахь дуьйна кIант 
дика доьшуш, библиотеки-
ца уллера гергарло долуш, 
цигахь дIа мел хьочу ме-
роприятехь жигара дакъа-
лоцуш вара. Ткъа уггаре 
а коьртаниг  могашалла  
ледара елахь  а, хаддаза 
книгаш йоьшуш, кхиаран 
хоршахь шена тIехь  даима 
болх беш вара. Цул тIаьхьа 
масех шо даьлча, кхиамца 
юккъера школа чекхъяь-
ккхина Чалдаев Ислам 
Нохчийн Республикин 
пачхьалкхан университе-
тан филологин факультете 

деша вахара, дагахь доцчу 
кепара юьхькIоме зерех 
чекхваьлла. ЙоьалгIачу 
курсе ваьлча, дешар за-
очни кепе дерзийна, жима 
стаг «Грозный» телекана-
ле балха вахара. ХIинца-м 
деша цхьа шо бен ца дис-
ина  цуьнан.

 Ю ь х ь а н ц а  т а й п -
тайпана сюжеташ еш 
кега-мерса кхоллараллин 
белхаш беш вара иза теле-
виденехь. «Грозный» теле-
каналан коьрта редактор 
йолчу Хакимова Лолитас  
а, исбаьхьаллин переда-
чаш кечъечу редакцин 
шеф-редактор йолчу Арса-
лиева СоIадата а кхоччуш 
гIо-накъосталла а деш 

йоццачу хенахь журна-
листан корматалла кара-
ерзийра жимачу стагана. 
Бераллехь дуьйна нуьц-
къала амал, синъондалла 
йолу кIант ша а вацара 
паргIатваьлла Iаш. Иза 
даима кхоллараллин ле-
хамашкахь вара. Кхолла-
раллехь а, хьаналчу къин-
хьегамехь а шен, цхьан-
ничух тера доцу некъ-тача 
билгалдаккха лууш. Кху 
тIаьхьарчу хенахь Исла-
ма еш йолчу передачаша 
гойту жимачу стеган сирла 
сатийсамаш кхочушхила 
герга кхаьчна хилар. Хал-
къана, махкана оьшуш ю 
цо кечъеш йолу «Доьнал-
ла» цIе йолу передача. Ха-

стам хиларо АллахI-Дала  
лазарца Шегара совгIат  
дина, къастийна адамаш 
ду «Доьналлин» турпал-
хой. Мел буьрса бохамаш 
шайна тIехIиттарх амал 
каг ца елла церан, лазаро 
лаьцнера аьлла цхьанна а 
шайх бала ца бина цара. 
Дерриге а Делера дуй ха-
ъал хьекъал, доьналла ду 
цаьргахь. «Доьналлин» 
турпалхой реза бу Дала 
шайна деллачунна. Цара 
Iамаво долчун хама бан, 
сица цIена хила, дуьне  
а, дахар а деза, керлачу 
анайистошка кхийда а, 
дахарехь Iитталучу хало-
нашна къар ца вала. Со 
хазахетарца хьожу къо-
начу журналиста кечъечу 
«Доьналла» передачашка. 
Ас дозалла до журнали-
стах. Нохчийн къам, мохк 
безаш, мах боцу беркат 
хилла лаьтта Нохчийчуьра  
башха  адамаш а дезаш, 
болх беш ву иза. Бакъбо-
лу турпалхой бу цо вай-
на бовзуьйтурш. Цаьрга 
ладоьгIча хаьа, дахарехь 
нислуш долу  кега-мерса 
кхачамбацарш лехьош, 
ваьшна ницкъ бан  оьшуш 
цахилар а,   Дала деллачун-
на реза хила дезаш хилар.

А.АРАПХАНОВА

ХЬАН КЪОНАЛЛА, НОХЧИЙЧОЬ

Къоначу журналистан 
кхиамаш

Ленински кIоштан Берийн кхолла-
раллин цIийнехь «Дахар – вуочуьнга 
марзвалар доцуш» цIе йолу цхьаьнак-
хетар дIадаьхьира хIокху деношкахь. 
«Занимательное лето-2016» програм-
мин гурашкахь вовшахтоьхнера и 
гIуллакх. Берашна пайдехь хьехарш 
дан оцу цхьаьнакхетаре кхайкхинера 

Нохчийн Республикин Къоман музейн 
белхахо Хусаинов Илес. Корта бахочу 
маларех а, молханех а, цигаьрка ийзарх 
а долучу зуламех лаьцна дийцира цо. 
Бераша цу хьокъехь динчу дуккха а 
хаттаршна, цхьана-шина дашца аьлла 
ца Iаш, кхоччуш кхетош жоьпаш дели-
ра И.Хусаиновс. Берийн кхоллараллин 

цIийнан директора Исапаева Мадинас 
баркалла элира цунна, берашна пайдехь 
хьехам барна, иштта цо хаийтира, иштта 
цхьаьнакхетарш шаьш кест-кеста во-
вшахтухург хилар. 

З.ЛОРСАНОВА         
Суьрта тIехь: Цхьаьнакхетаран 

дакъалацархой

Дахар – вуочуьнга марзвалар доцуш 

ХIокху деношкахь Буру-ГIалахь дIаяьхьира тайп-тайпанчу 
къаьмнийн паргIатчу кепара охьатохархлатарехула VI-гIа Ер-
ригроссин фестиваль. Цигахь дакъалоцуш бара Къилбаседа 
федеральни округерчу а, кхечу регионашкарчу а спортан шко-
лийн 2000–2002-чуй шерашкара кхиазхой. Вайн республикера 
10 спортсмен а хилира фестивалехь, царах ялхамма толаман 
меттигаш а ехира. Иштта, шайн-шайн йозаллин категорешкахь 
хьалхара меттигаш ехира А.Архиевс (35 кг), М.эльтемировс 
(38 кг), Т.эльдаровс (54 кг). Уьш кхуьй а «Юность России» 
берийн-кхиазхойн спортан школехь доьшуш ву. Оццу школера 
ву шолгIа меттиг яьккхина Н.Асламбеков а (63 кг). КхоалгIа 
меттиг яьккхира В.Агаевс (42 кг) – РДЮСШ, Х.эльдаровс (63 
кг) – №3 йолу ДЮСШ. 

Фестивалан толамхой билгалбехира кубкашца, мидалшца, 
Сийлаллин грамоташца. 

З.ШИШХАНОВА 

СПОРТ

буру-гIалахь – 
охьатохархлатаран 
фестиваль 


