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  тIаьхьарчу шерашкахь кхиам-
ца дIахьош бу нохчийн республи-
кехь инвестицийн проекташ кхо-
чушъяран белхаш. иштта, карарчу 
хенахь нохчийчоьнан пачхьенехь 
ян леринчу проектех уггаре а йок-
кхачу «ахмат тауэр» гIишлонна 
бух ботта болийна.

  Iаьрбийн Цхьаьнатоьхначу Эми-
ратийн Дубайра уггаре а лекха гIишло 
«Бурдж-Халифа» бIов йинчу «Emaar 
Properties» компанис тIелаьцна «Ахмат 
Тауэр» бIов яр. 

   Говзанчаша дийцарехь, Россехь 
хилла ца Iаш, ерриге а Европехь уггаре 
а лекха гIишло хир йолуш ю «Ахмат-
Тауэр».

    Соьлжа-ГIалин мехкадаьттан тех-
нически университетан стратегически 
кхиаран а, инновацийн гIуллакхийн 
а проректора, (2015-чу шеран уггаре 
а тоьлла архитектор) профессора 
Муртазаев Сайд-Iальвис дийцарехь, 
таханлерчу дийнахь кхиамца дIахьош 
бу гIишлонна бух боттаран белхаш. 
Саьнгар яьккхина яьлла, карарчу хе-
нахь аьчкабетонах йина свайш (ерриге 
а 216 свай, хIора а 1,5 метр диаметр 

а йолуш, 65 метр кIорга лаьтта буха 
а йохуьйтуш) лаьтта тухуш бу белха-
лой. И белхаш дIахьош бу Германера 
балийна говзанчаш. Ткъа гIишло ярна 
тIехь урхалла деш ю Москван «Смарт 
Билдинг» компани. Проектан архитек-
торш «Adrian Smith» + «Gordon Gill 
Architecture», компанеш ю. Проектан 
конструктор «Thornton Tomasetti» 
компани ю. 

  «Ахмат-Тауэр» гIишлонан проекта 
тIехь билгалдаьккхина ду и бIов 435 
метр лекха хирг хилар (юкъара майда 
235 000 квадратни метр йолуш), 80 гIат 
(хIоранна а лекхалла 4,2 метр) а йолуш. 

  И комплекс дуккха а хьашташ 
кхочушдарна лерина ю. Проектан ку-
ьйгалхоша дийцарехь, цу чохь отель 
хир ю 500 сов номер а йолуш (царах 
100 «люкс» а йолуш), Нохчийн Ре-
спубликин хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин цIарах музей ян лерина цу 
чохь. Иштта, маситта фитнесс-туш, 
бассейн, ресторан, офисаш, проекта 
тIехь ма-хиллара нислахь, хьажаран а, 
вертолетийн а майданаш а хир ю. 

Ткъа бIаьвнан лахарчу петарш чохь 

тайп-тайпанчу хьашташна лерина як-
кхий чоьнаш, офисаш, иштта админи-
стративни дакъа а хир ду. Царна тIехула 
600 метр дIалоцуш галерей ян лерина 
бу проектан пхьераш. 

  Говзанчаша дийцарехь, и гIишло 
еш 120 миллион долларна тIера 500 
миллион долларна тIекхаччалц ахча 
оьшур ду. Нохчийчохь и тайпа инве-
стицийн проект хиларо итт эзар белхан 
меттиг лур ю. 

   Москвара «Архитектон» компанин 
коьртачу архитектора Зусик Алексан-
дра ма-аллара: «Ахмат-Тауэр» бIов 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIе лело 
хьакъ долуш хир ю». 

  БIов «Грозный-Сити-2» проектан 
декъа юкъайогIуш ю. 

Нохчийн Республикин Куьйгалхо-
чун Кадыров Рамзанан тIедилларца 
Соьлжа хинна тIехула бассейн йийр 
ю, цунна юххехь ян йолийначу 
махлелоран-самукъадаккхаран «Гроз-
ный Молл» туьшана тIекхаччалц. Цу 
тайппана вовшашца йоьзна хир ю оцу 
комплексан ерриге а гIишлош. 

Хь.БАХТАЕВА

КХИАР

«Ахмат Тауэр» ян йолийна
Шемарчу тIамах бевдда Иордане баьхкинчеран лагерна 

уллохь эккхийтар дина. Цигахь 6 стаг кхелхина, иттех стагана 
чевнаш хилла. 

*** 
Ливехь герзаш а, патармаш а, тIеман кхин гIирсаш а 

болчу цхьана складехь эккхар хилла. Оцу бохамехь 20 стаг 
кхелхина, 30 сов стагана чевнаш хилла. 

*** 
Чинин къилбехь чIогIа догIанаш даьхкинчул тIаьхьа 

дистина хиш ярташка хьаьвдда. Iалам карзахдаьлча хиллачу 
бохамехь 35 стаг кхелхина, 24 стагах хилларг цкъачунна 
хууш дац. 

*** 
Шемарчу «Иблисан пачхьалкхан» гIеранаша герзаш 

диттина Алеппо шахьарара маьрша нах бехачу шина куьпа 
а, Хандрат юьрта а. Маьршачу нахах билггал маса стаг велла 
хууш дац. 

*** 
Махкахь маслаIат даран а, герзаш деттар сацоран а 

хьокъехь болчу бартана тIетайна Шемара 158 юрт а, гIала а. 
*** 

Литван оборонин министерствос Iамаркера 7 миллион 
еврона танканашна дуьхьал йолу системаш эцна. 

*** 
Малхбузено тIеттIа алсамдоккхуш ду Россина тIеман-

политикин Iаткъам бар. Оцу Iалашонца Iамораш дар жигара-
даьккхина НАТО-с. Уьш коьртачу декъана Россин дозанашна 
гергахьа дIахьош ду. 

*** 
Россин Президентан В.Путинан телефонехула къамел 

хилира Израилан премьер-министраца Б.Нетаньяхуца. Цара 
дийцаре дира Израилан а, Палестинин а юкъаметтигашкахь 
йолу жахьталла дIаяккхаран хьокъехь долу гIуллакхаш. 

*** 
Санкт-Петербургехь дIаяьхьначу дуьненаюкъарчу эконо-

микин форуман гурашкахь «Роснефтан» куьйгалло куьйгаш 
яздина 45 миллиард доллар юкъара мах болчу барташна. 

*** 
Селхана вайн махкахь дIадаьхьира Сийлахь-боккха Дай-

мехкан тIом болабелла 75 шо кхачарна лерина гIуллакхаш. 

*** 
Россельхознадзоро дихкина Африкин мехкашкара стоь-

маш а, хасстоьмаш а Белоруссехула вайн мехкан дозанал 
сехьадахар. 

*** 
Карелерчу Сямозеро Iома тIехь кхелхинчу берийн дай-

наношна герггарчу деношкахь дIадала долор ду цхьацца 
миллион сом барамехь (хIоранна) компенсацеш. 

*** 
Футболах ловзаран Европин чемпионатехь ледара левзи-

на йолчу Россин вовшахтоьхначу командин коьртачу тренера 
Л.Слуцкийс дIахьедина ша отставке воьдуш хилар.    

асаран (июнь) беттан 21-чу дийнахь 
нохчийн республикин Iилманийн ака-
демехь хилира «нохчийн меттан орфо-
графи нисъяран проект» йийцаре ярна 
лерина Iилманан конференци. 

Iилманийн академин декъашхошца 
а, Iилманан белхахошца а цхьаьна, кон-
ференцин балхахь дакъалецира бевзаш 
болчу яздархоша, журналисташа, нохчийн 
меттан хьехархоша. Дийцаре дан леринарг 
чIогIа маьIне гIуллакх хилар билгал а док-
кхуш, хьалхара дош аларца конференцин 
болх дIаболийра Нохчийн Республикин 
Iилманийн академин президента, историн 
Iилманийн доктора Гапуров ШахIрудис.   

Дийцаре дан леринчех хетарш бес-бесара 
а, цкъацкъа бIостанехьа а хила тарлахь а, со-
барца, вовшашка болчу ларамца, гIиллакхах 
ца духуш, дагадовлар дийхира цо гулбелла-
чаьрга. Ала догIу, оцу хоршахь конференцин 
болх дIа а бахара. 

Къамелаш долош, йийцаре юьллуш йолу 
проект йовзуьйтуш, боцца хаамаш бира 
Нохчийн Республикин Iилманийн академин 
академика, филологин Iилманийн док-
тора Тимаев Вахас а, Iилманийн академин 
декъашхоша-корреспонденташа, филологин 

Iилманийн докторша Халидов Мусас, Овха-
дов Мусас а. 

Йоккха яц йийцаре йиллина проект. Иза 
ерриге а 5 пунктах лаьтташ ю. Уггаре маьIне, 
къовсаме ерг хьалхара пункт ю. Кхузахь бил-
галдина ду я, яь, ю, юь, е меттана, нохчийн 
меттан орфографина мелла а герга йолчу 
фонетически принципна тIе а доьгIна, йа, 
йаь, йу, йуь, йе яздар. 

ШолгIачу пунктаца магадо орамехь –
оьв-, -ой- хезачу дешнашкахь –ев-, -аьв- ца 
яздеш –оьв- яздар (масала, коьвнаш, доьвза, 
хьоьвза). 

КхоалгIа пункт терахьдешнаш нийса 
яздарна лерина ю. 

ЙоьалгIачу пунктехь й элп шена тIаьхьа 
догIучу мукъачу элпах къасто дезачохь 
къасторан ъ йиллар магадо (масала, дайа – 

дайъа, айам – айъам, уьйу – уьйъу). 
ПхоьалгIа пункт дифтонгаш язъярна ле-

рина ю. Цхьацца юкъарадахарш доцучохь, 
кхузахь дешнийн орамехь -ие-, -уо- дифтон-
гаш язъяр магадо. 

Проект йийцаре еш къамелаш дира 
Берсанов Хожа-Ахьмада, Кусаев Iадиза, Та-
калашов Султана, Ахмадов Мусас, Умхаев 
Хьамзата, Дадаев Сайд-Хьасана, Уциев Абус, 
Бексултанов Мусас, Дакаев СаьIидбека, 
Яралиев Юсупа, иштта цхьамогIа кхечара а. 

Проектах хетарш тайп-тайпана дара. 
Цхьана а кепара хийцамаш ца оьшу бохурш 
бара (уьш кIезиг хиллехь а). Дийнна схьа-
эцча, гулбеллачара къобалбира Нохчийн 
Республикин Iилманийн академис бина болх. 
Коьрта хеташ дара нохчийн меттан орфогра-
фи нисъярна тIехь Iилманийн академис, цхьа 
Iалашо лаьцна, болх дIаболийна хилар. 

Конференцин болх берзош, Академин 
вице-президента Дадашев Райкома тешийра, 
хIоранна хетарг тидаме оьцург хиларх а, яь-
ккхинарг хьалхара гIулч бен яцахь а, и болх 
мал ца беш, юкъараллех дага а довлуш, шен 
чаккхене кхачориг хиларх а. 

Хь.АБОЛХАНОВ 

КЪОМАН ХЬАШТ 

Дийцаре дира нохчийн меттан орфографи 
нисъяран гIуллакхаш

12-чу июнехь шуьйтан кIоштарчу 
гIуш-коьртахь дIаболабеллачу токхамо 
цигарчу а, луларчу кегийчу ярташкарчу 
а бахархойн 22 цIа дохийнера. говзанча-
ша билгалдаккхарехь, и токхам 3 кило-
метр беха а, 1 километр шуьйра а бара.

Карарчу хенахь оцу юьртахь юха а токхам 
дIаболабелла. ХIинца цунах зен хила тарло 
меттигерчу кешнашна а. Ткъа цигахь, шен 
зерат а долуш, дIавоьллина ву Дагестанехь 
а, Нохчийчохь а лоруш волу Мухьаммад 
Iакъберди (оьрс. Ахбердил Мухаммад).

«ГIуш-Коьртахь а, цунна гуонахарчу мет-
тигашкахь а токхамаш дIабуьйлабелла юха 
а. Юьртахь болабеллачу токхамо хIинцале 
зен дина меттигерчу кешнашна. Латта чу-
текхначарах лоруш ду 30 сов каш. Цигарчу 
бахархоша чухирцинчу меттигашка латта 
ду дуьхкуш, амма цунах цкъачунна хуьлуш 
хийцам бац», – элира Шуьйтан кIоштан 
администрацин векала (шен цIе йовзийта 

ца лиира цунна).
«Мухьаммад Iакъберди Шемалан имама-

техь шолгIа стаг лоруш хилла ву. Цул сов, 
цуьнан наиб а лаьттина иза. Иштта, оцу има-
матан инарлин (мудир) дарж а хилла цуьн-
гахь. Иза 40 шарахь ваьхна. 1843-чу шеран 
июнехь тешнабехкаца чов йина цунна, цунах 
кхин дарба ца хуьлуш, масех де даьлча кхел-
хина. Иза дIавоьллина ГIуш-Коьртахь. Цул 
тIаьхьа цуьнан коша тIехь зерат а дина, цунна 
«шайх» цIе а тиллина. Карарчу хенахь цуь-
нан тIаьхьех болу нах бехаш бу Дагестанерчу 
Хунзахан кIоштахь. Уьш сих-сиха богIу 
цуьнан зерате», – Мухьаммад Iакъбердих 
лаьцна, иштта хаам бу Нохчийн Республикин 
культурин министерствон сайта тIехь.

КIоштан администрацин векала билгал-
даккхарехь, Мухьаммад Iакъбердин зерат 
кхечанхьа дехьадаккхар цкъачунна хьехош 
дац.

Амма меттигера бахархой чIогIа саготта 

бу шайн кешнашна а, цигарчу зератна а. Цара 
чIагIдарехь, хIинццалц Шуьйтан кIоштахь 
цкъа а токхам хуьлуш гина а я иза хиллера 
аьлла дуьйцуш хезна а дац царна.

 «ХIинццалц тхан кIоштахь токхамаш 
хуьлуш бацара. Нажи-Юьртан кIоштахь 
хилла олуш хазар бен, токхамах лаьцна кхин 
хууш хIумма а дацара суна. ГIуш-Коьртахь 
хилла болу токхам суна дага а догIуш, хIокху 
кIоштахь дуьххьара хилла бу. ТIом болчу 
хенахь хIокху лаьмнашка а, хьаннашка а 
бомбанаш а, снарядаш а еттар хила мега 
цуьнан бахьана. Ткъа догIанаша семса латта 
охьатакхарехь «гIо» бен ца дина. Суна-м 
иштта хета», – бохуш дуьйцу Россин МЧС-н 
Нохчийн Республикехула йолчу Коьртачу ур-
халлин Шуьйтан кIоштехула йолчу отделан 
белхахочо Хамзатов Iийсас.

Ткъа ГIуш-Коьртарчу бахархошна хе-
тарехь, токхамаш кхидIа а латта тарлуш 
а бу, цуьнца доьзна царна Iедалера гIо-

накъосталла оьшур ду.
 «Иттех де хьалха токхамо цIенош 

дIахьаькхна тхан. Амма и зен, Делан пур-
банца, Нохчийн Республикин Куьйгалхочух 
Кадыров Рамзанах бахьана а хIоьттина, 
дIадели: тхуна массарна а, карарчу хенахь, 
керла цIенош ду деш. ХIинца тхан кешнаш-
кара латта чуэга доьлла. Меттигера берриге 
а кегийрхой орцах а баьхна, цаьрга носилкаш 
тIехь цига латта а кхоьхьуьйтуш, иза охьа-
дохка долийна оха. Царна цунах вуно чIогIа 
ницкъ а хуьлу я цунах тоам хир болуш а 
бац. Амма, хIумма а ца деш Iен, Делах эхь 
хетарна дохку тхо. Ма-дарра аьлча, чарташ 
(нах кхечанхьа юхадIабохкар) дехьадаьхна 
я машенашкахь схьа а кхоьхьуш латтанаш 
доьхкина а цхьаъ ца дахь, гIуллакх хир ду 
моьттуш вац со», – элира юьртарчу вахархочо 
Дагаев Вахита.

И.ХАСАХАНОВ

IАЛАМАН БОХАМАШ

Токхамо зен дан тарло ГIуш-Коьртарчу 
Мухьаммад Iакъбердин зератана

соьлжа-гIалин сурт 
ахчанна тIехь хилийтарехьа

 кхажтасар дIахьош ду Къилбаседа Кавказ кхиоран 
гIуллакхашкахула йолчу министерствон сайта тIехь

россин Федерацин къилбаседа кавказан 
гIуллакхашкахула йолчу министерствон сайта тIехь 
дIадолийна 200 а, 2000 а соьман керла ахчанаш (купю-
раш) арахоьцучу хенахь, царна тIехь соьлжа-гIалин а, 
Дербентан а суьрташ хилийтаран гIолацарехьа кхаь-
жнаш тасар.

«Дербент а, Соьлжа-ГIала а бакъонца хьакъ ю Россин 
ахчанаш тIехь шайн суьрташ хила. Вайн мохк когахIоттаран 
а, кхиаран а, зазадаьккхина дIахIоттаран а символ хилла 
дIахIоьттина Соьлжа-ГIала. Дербент дуккха а бIешерийн 
историн башха музей ю. Цуьнан исбаьхьалла къобалйина 
дуьнено а. Ткъа Наьрт-гIала гIап (цитадель) дуьненан куль-
турин хIолламашна юкъаяхийтина, ЮНЕСКО-с ларъеш а ю», 
– билгалдаьккхира Къилбаседа Кавказан гIуллакхашкахула 
волчу министран хьалхарчу заместитела Байсултанов Одеса.

Россин Федерацин Президентан В.Путинан Указца нийса 
а догIуш, Соьлжа-ГIалин 200 шо кхачар даздийр ду 2018-
чу шарахь. Дербенто шен 2000 шо кхачар даздира 2015-чу 
шарахь. Иза хьесапе а эцна, Байсултанов Одеса дийцарехь, 
дика а, догIуш а хир дара керлачу ахчанашна тIехь оцу шина 
гIалин суьрташ хилча.

Кхул хьалха, карарчу шеран апрель баттахь Россин Феде-
рацин Коьртачу банкийн куьйгалхочо Набиуллина Эльвирас 
дIахьедира 2018-чу шарахь 200 а, 2000 а соьмийн керла 
ахчанаш арахецарна кечамаш беш хилар. Цо дийцарехь, 
керлачу банкнотийн дизайн хIинца а билгалъяьккхина яц, 
иза къастор ю юкъараллехь йийцаре яран жамIашца. Делахь-
хIета, Iаламат мехала гIуллакх ду Къилбаседа Кавказан 
гIуллакхашкахула йолчу министерствос юкъадаьккхинарг. 
Вай иза къобал а до. Вай жигара дакъалаца деза кхаж та-
сарехь.

Хь.САИДОВ

ЮЬХЬКIАМ

ПАЧХЬАЛКХАН ПРОГРАММАШ

Жима а, 
юккъера а 
предпринима-
тельство 
кхиор

ЯРИЧЕВ IУМАРАН – 75 ШО

ДоттагIчух 
дош

БЕРИЙН ДАХАР

«тхо аьхке 
йолчохь 
хьошалгIахь 
ду»
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тIеман тIаьхьалонех ре-
спублика цIанйина, гIаланаш, 
ярташ меттахIиттийначул 
тIаьхьа, керлачу тIегIане 
яьлла, экономика, туризм, со-
циальни дакъа, промышлен-
ность кхиош схьайогIуш ю 
нохчийчоь. къаьсттина терго 
йо тIаьхьарчу хенахь жима а, 
юккъера а бизнес кхиорна, гIо-
накъосталла до шайн гIуллакх 
дIадолийначу предпринима-
тельшна.

Карарчу хенахь, 2014–2018-чуй 
шерашна лерина йолу «Нохчийн 
Республикехь жима а, юккъера 
а предпринимательство кхиор» 
пачхьалкхан программа (кхидIа 
– программа) кхочушъеш ю Нох-
чийчохь. Нохчийн Республикин 
Правительствон 2013-чу шеран 
19-чу декабрехьлерчу №350 йолчу 
сацамца тIечIагIйина ю иза. Про-
грамма кхочушъярехь дакъалоцуш 
ю республикин кIоштийн админи-
страцеш, гIаланийн мэреш, пред-
принимательшна гIо-накъосталла 
даран инфраструктурин орга-
низацеш, ткъа иза кхочушъярна 
жоьпалле ю Нохчийн Республикин 
Правительствон жимачу бизнесе-
хула а, предпринимательствехула 
а йолу комитет. 

Билгалъяьккхинчу программин 
коьртачу Iалашонех ду керла бел-
хан меттигаш кхолларан хьоста 
долу жима а, юккъера а предпри-
нимательство кхиорна хьелаш 
латтор; республикин кIошташкахь, 
гIаланашкахь экономикин дакъа 
кхиор; жимачу а, юккъерчу а пред-
принимательствона пачхьалкхан 
гIо-накъосталла даран система 
тояр; финансийн прогрессивни 
технологеш кхиор. Иза (програм-
ма) кхочушъян йолаялале хьалха, 
2013-чу шеран 1-чу декабрехь 
билгалдевллачу терахьашца, Нох-
чийчохь болх беш нехан шайн 
долахь йолу 6 381 предприяти а 
яра, 28 838 предприниматель а 
вара. Жимачу а, юккъерчу а пред-
принимательствон субъекташна 
гIо-накъосталла даран инфра-
структура кхиоран Iалашонца 
схьайиллинера леррина йолу 10 
бизнес-туш. Цара предпринима-
телийн тайп-тайпана хьашташ 
кхочушдора. Амма, оцу дикачу 
хийцамашка хьаьжна доцуш, ре-
спубликин экономикин, предпри-
нимательствон дакъа кхиорехь 
цхьайолу проблемаш яра. Цундела 
оьшуш дара 2014–2018-чуй ше-
рашна лерина республикехь жима 
а, юккъера а предпринимательство 
кхиоран программа юкъаялор. 

   «Нохчийн Республикехь жима 
а, юккъера а предпринимательство 
кхиор» программа кхочушъяран 
гурашкахь 2014-чу шарахь 2 267 
белхан меттиг кхоьллина (керла 
бевлла предпринимательш а цхьаь-
на), 2015-чу шарахь 700 меттиг 
кхоьллина, хIокху шарахь – 178, 
2017-чу шарахь – 201, 2018-чу 

шарахь – 208 белхан меттиг кхолла 
лерина ду. 2014-чу шарахь пач-
хьалкхан гIо-накъосталла дина 
жимачу а, юккъерчу а предпри-
нимательствон 9 333 субъектана, 
2015-чу шарахь – 2 857 субъектана. 

Карарчу шарахь гIо дан билгалъяь-
ккхинарг 1 304 субъект ю. Иштта, 
2017-чу шарахь 1 396 субъектана 
гIо дийр ду, 2018-чу шарахь – 
1502-на. 

Программа кхочушъярна бил-
галдаьккхинарг дерриге а 1 811 
635,62 502 эзар сом ахча ду. Цу 
юкъахь федеральни бюджетера 
913 643,51 502 эзар сом а, респу-
бликин бюджетера 897 992,110 
эзар сом а. Бюджетера доцу ахча 
хьажийна дац оцу программина. 
Цуьнан декъехь кхочушъеш ши 
подпрограмма ю: «Нохчийн Респу-
бликехь жима а, юккъера а пред-
принимательство кхиор а, цунна 
гIо-накъосталла дар а», «Жимачу 
бизнесан а, предпринимательствон 
а декъехь йолу пачхьалкхан про-
грамма кхочушъярна кхачояр».

Программа кхочушъяран (сату-
ьйсуш долчу) жамIашна юкъадогIу 
кхитIе белхан меттигаш кхоллар; 
базаршкахь, туьканашкахь мет-
тигерчу производителийн сурса-
ташца, хьашташца алссам кхачо 
хилийтар; сурсаташ арахецар 
алсамдаккхар; хьашташ кхочуш-
даран дакъа кхиар; жимачу а, 
юккъерчу а предприниматель-
ствон предприятешкара массо 
а кепарчу бюджеташна тIейогIу 
налогаш алсамъяхар; жимачу а, 
юккъерчу а предприниматель-
ствона гIо-накъосталла даран 
(юкъара а ца юьйлуш болх бен 
йолу) пачхьалкхан-юкъараллин 
система кхиор. 2018-чу шаре 
девлча, программин гурашкахь 
пачхьалкхан гIо-накъосталла дина 
жимачу а, юккъерчу а предрини-
мательствон 16 392 субъект а, юха 
кхоьллина (юха дIаязбелла пред-
принимательш а цхьаьна) 3 360 
белхан меттиг а хила еза. ХIинцале 
дIадолийна Соьлжан кIоштан 
Эна-Хишкахь бизнес-инкубатор 
яр; Соьлжа-ГIалахь агробизнес-

инкубатор яр; предприниматель-
ствон субъекташна, тайп-тайпанчу 
хьелашка хьаьжжина, субсидеш 
далар; предпринимательство-
на гIо-накъосталла даран керла 
туьшаш кхоллар, кхиор; пред-

принимательство кхиорца, цунна 
гIо-накъосталла дарца доьзна долу 
кехаташ юкъадахаран нормативни-
бакъонийн бух кхоллар, и. дI.кх.

Нохчийн Республикин Прави-
тельствон жимачу бизнесехула а, 
предпринимательствехула а йолчу 
комитето жима а, юккъера а пред-
принимательство кхиоран про-
грамма кхочушъярна юкъаозийна 
шен декъехь йолу хIара предпри-
ятеш: Соьлжа-ГIалахь йолу «Ре-
спубликин бизнес-туш», «Шелан 
бизнес-туш», «Гуьмсан бизнес-
туш (инкубатор)», ЧIулга-Юьртахь 
йолу «Iаморан-производствон 
меттахIотторан туш», «Шуьйтан 
бизнес-туш (инкубатор)», «Шел-
ковски бизнес-туш (инкубатор)», 
«Соьлжа-ГIалин производствон 
бизнес-инкубатор», «Хьалха-
Мартан бизнес-туш», «Невран 
бизнес-инкубатор», «Устрада-
ГIалин производствон бизнес-
инкубатор». Цара кхочушдо пред-
принимательствон субъекташна 
гIо-накъосталла даран гIуллакхаш. 

   Лакхахь билгал ма-даккхара, 
Нохчийн Республикехь  предпри-
нимательство кхиоран программа 
кхочушъяран декъехь, дIадаханчу 
шарахь 700 белхан меттиг кхоьлли-
на.  Нохчийн Республикин Прави-
тельствон жимачу бизнесехула а, 
предпринимательствехула а йолчу 
комитетан председатела Шуаипов 
ШаIранис хаам ма-барра, оцу 
гIуллакхна (Нохчийн Республикехь 
жима а, юккъера а бизнес кхиоран 
пачхьалкхан программа кхочушъ-
ярна) 380 миллион сов сом хьа-
жийна 2015-чу шарахь (оха цунах 
лаьцна яздинера газетан хIокхул 
хьалхарчу цхьана номерехь).

    Карарчу хенахь Нохчийн Ре-
спубликехь дIаязвинарг верриге а 
311 324 предприниматель ву, царах 
6 443 юридически организаци ю,  
21 881  стаг шен долахь бизнес 

йолуш ву.
«ДIадаханчу шарахь жима а, 

юккъера а предпринимательство 
кхиоран пачхьалкхан программа 
кхочушъяран гIуллакхашна хьа-
жийнарг дерриге а 383,019 мил-

лион сом ахча дара. И бахьанехь 
республикехь керла 700 белхан 
меттиг кхоьллина. Иза вуно мехала 
гIуллакх ду, белхазалла лахъярехь 
къахьоьгучу вайн республикина», 
– элира Ш.Шуаиповс.

Цо  билгал ма-даккхара, регио-
нера экономика кхиорехь уггаре 
а коьртачу Iалашонех цхьаъ ю 
предпринимательшна болх бан 
бегIийла хьелаш кхоллар.

«Нохчийн Республикин ин-
вестицийн яккхий проекташ ю. 
Регион кхиоран декъехь тайп-
тайпана программаш кхочушъя-
рехь (масала, белхазалла лахъярна 
лерина программаш) меттигерчу 
предпринимателийн терго йина, 
царна хьелаш кхоьллина ца Iаш, 
Нохчийчуьра а боцуш, кхузахь 
шайн бизнес лело лууш болчеран 
а ойла ян еза. Цундела, бизнесме-
нашна тхайга хIун гIо-накъосталла 
далур ду хьожуш, тхайн таронаш 
а, хьашташ а леррина толлуш ду 
тхо»,  – билгалдаьккхира комите-
тан куьйгалхочо.

ХIинц-хIинца тIеман бохамех 
меттайогIуш, меттахIуттуш йолчу 
вайн республикина, когахIитта 
буьйлалучу предпринимательшна 
вуно доккха хIума ду регионехь 
белхан керла меттигаш кхол-
лар, бизнес кхиорна пачхьалкхан 
тIегIанехь гIо-накъосталла дар. 
Ишттачу боларца дIадахча, вайн 
республикин кхин а баккхий кхиа-
маш хир бу предпринимательство 
кхиоран декъехь хилла ца Iаш, 
ерриге а экономика кхиорехь а. 

Материал кечъеш пайдаэцна 
2014–2018-чуй шерашна лерина 

йолчу «Нохчийн Республикехь 
жима а, юккъера а предприни-
мательство кхиор» пачхьалк-

хан программин паспортах.

А.СУЛИМАНОВА
Архивера сурт

кегийрхойн 
цхьаьнакхетаралла
МАЙКОП. Кхузарчу Адыгейн пачхьалкхан уни-

верситетан Iилманан библиотекехь хIокху деношкахь 
дIаяьхьира Россин кегийрхойн Союзан регионан отде-
лени вовшахтохарна лерина йолу конференци. Цуьнан 
балхахь дакъалаьцначу  ВУЗийн, СУЗийн студентийн 
юкъараллийн векалша а, дешархоша а хаьржира от-
деленин председатель а, куьйгаллин органаш а.

Союзан хьалхарчу декъашхойн могIаршка уггаре а 
хьалха тIеийцира похIма долу, шайна хьалха билггал 
Iалашонаш хIиттийна болу кегийрхой. Цара чIагIо 
йира Союзан Iалашонна тешаме хила а, иза даха-
рехь кхочушъярна шайн ницкъаш ца кхоон а. Керла 
кхоьллинчу цхьаьнакхетараллин декъашхошна елира 
уьш республикехь керлачу боламан декъашхой хилар 
гойтуш йолу дешин басахь билгалонаш.

Билгалдаккха догIу Россин кегийрхойн Союзо 
(РСМ) дIадолорца  Адыгейхь стохка дуьххьара «Кав-
казехь студентийн бIаьсте» аьлла дуьненаюкъара 
фестиваль дIаяьхьна хилар, цигахь дакъалоцуш Къил-
баседа Кавказера а, Закавказера а похIме кегийрхой 
а болуш. ХIетахь цигахь цхьаьнакхийтира ерриге а 
Кавказан тоьллачу кегийрхойн 300 сов векал. ХIора 
шарахь цуьнан программашкахь а, проекташкахь 
а дакъалоцу 4 миллион гергга болчу кегийрхоша. 
РСМ-н ЦК-н векалаллаш гIуллакх деш ю Россин 75 
субъектехь.   

цхьаьнагIуллакхаш 
дийр ду

ХIИНЖА-ГIАЛА. Регионан коьртачу шахьаран 
ДоттагIаллин цIийнехь граждански жигаралла лакха-
яккхаран а, ткъа иштта кестта хинболчу харжамаш-
на тергамхой кечбаран а гIуллакхаш дийцаре деш, 
даздаран хьолехь дIадахара Дагестанан харжамийн 
комиссина а, адамийн бакъонаш ларъяран Векалан 
аппаратана а юкъахь хиллачу бартана буха куьйгаш яз-
дар. Цигахь дакъалоцуш хиллачу регионан харжамийн 
комиссин куьйгалхочо Дибиров Мохьмада а, адамийн 
бакъонаш ларъяран Векала Омарова Уммупазилас 
а дIахаийтира Пачхьалкхан Думе а, республикин 
Парламенте а хинболчу харжамашна кечамбар шаьш 
цхьаьна дIахьуриг хилар. 

Цхьаьнакхетаран дакъалацархошна довзийтира 
Дагестанан пачхьалкхан университетан буха тIехь 
регионехь кхоьллинчу харжаман бакъонан а, про-
цессан а туьшо хIокху муьрехь деш долу гIуллакхаш. 
Ерригроссин «ЦIенчу харжамашкахьа» аьлла болчу 
боламца а, Россин юристийн Ассоциацица а цхьаьна 
жигара болх дIахьо туьшо кху шеран 18-чу сентябрехь 
Iедалан тайп-тайпанчу тIегIанийн законодательни 
органашка хинболчу харжамашна бозуш боцу юкъа-
раллин тергамхой кечбарна тIехьажийна. Туьшан 
директора Магомедов Ислама дийцарехь, кху шеран 
апрелехь дуьйна республикехь кечвина юкъараллин 
900 сов тергамхо. Кхин а шина эзарне кхаччалц тер-
гамхой кечбан таронаш ю туьшан.

сбербанко – берашна 
совгIат

МАГАС. Берашна лерина боккха хилам хилира 
хIокху деношкахь Несарехь. ГIалгIайн Республикехь 
дуьххьара Сбербанко 120 меттигна лерина берийн беш 
йина шен ахчанан чоьтах. Оьшучуьнца дерригенца а 
кхачойина цунна, ловзаран майданашца цхьаьна лийча 
бассейн а йолуш.

«Маьлхан бIов» (иштта цIе тиллина бешана) даз-
даран хьолехь схьайоьллучохь регионан куьйгаллица 
цхьаьна вара Сбербанкан Къилба-Малхбузен банкан 
председатель Алонсо Виктор Вентимилла а. Респу-
бликин куьйгалхочо Евкуров Юнус-Бека финансийн 
учрежденин векалшна даггара баркалла элира мет-
тигерчу берашна сел доккха совгIат дарна, Несарехь 
иза боккха хилам санна тIеэцна хилар дIа а хаийтира.

Шен рогIехь Алонсос билгалдаьккхира берашна 
гIодарна лерина йолу социальни программа цу тIехь 
чекхйолуш цахилар. ТIейогIучу хенахь оцу декъехь 
дан билгалдина цхьамогIа гIуллакхаш ду, уьш кхо-
чушдарна ахча а кхоор дац. 

 уьйраш чIагIло
ЭЛИСТА. ТIеттIа чIагIлуш схьайогIу ГIалмакхойн 

Республикин коьртачу шахьарна а, Россин цхьамогIа 
регионийн гIаланшна а юкъара доттагIаллин уьй-
раш. Цара  жигарадоккху муниципалитеташа во-
вшашца цхьаьнагIуллакхаш дар, шордо доттагIаллин 
гIуллакхаш. Иштта маьIна даккха йиш ю дуьххьалдIа 
гIаларчу урамашна техкина цIерш хьесапе эцча а.

Шина гIалина юкъахь цхьаьнагIуллакхаш дар 
шордаран хьокъехь болчу бартана тIе а доьгIна, цхьа 
бутт хьалха гIалмакхойн пачхьенехь цхьана урамна 

Псковски аьлла цIе тиллира. Ткъа хIокху деношкахь 
гIалин депутатийн кхеташоно керла сацам тIеийцира: 
Элистан керлачу урамашна Улан-Уденски, Бурятски, 
Байкальски цIерш тахка. Кестта пачхьенехь Агински, 
Монгольски урамаш а, Бурятски переулок а, Бурятски 
проезд а хир ю.

Ларамаза дац дуккха а урамаша оцу регионан цIе 
лелош хилар. ГIалин администрацехь билгалдок-
кхуш ма-хиллара, дуккха а ду Улан-Уде а, Элиста а 
цхьаьнаюзуш – юкъара гIиллакхаш, цхьа дин. Ши 
пачхье, 2010-чу шарахь бинчу бартаца нийса а догIуш, 
гIаланаш-вежарий ларалуш а ю.

автобусан тоьлашха 
волу водитель 

БУРУ-ГIАЛА. Иштта цIе йолуш яра дукха хан 
йоццуш гIалахь дIаяьхьна конкурс. Цигахь дакъале-
цира регионан ерриге а кIошташкарчу пассажирашна 
лерина йолчу транспортана урхалла деш болчара. Оцу 
дийнахь церан таро хилира шайн корматаллин хьуь-
нарш буьззинчу барамехь гайта, шоферан говзалла 
ма-ярра йовзийта.

Конкурсан толамхошна кубкашца а, грамоташца а, 
мехалчу хIуманашца а, ткъа иштта ахчанца а совгIаташ 
дира и йохьалла вовшахтоьхна хиллачу республикин 
транспортехула йолчу комитетан а, ГИБДД-н урхал-
лин а, автотранспортан, некъан бахаман профсоюзан 
регионан комитетан а векалша.

Транспортехула йолчу комитетан председателан 
заместитела Бурдзиев Валерийс дийцарехь, иштта 
конкурсаш хIора шарахь дIаяхьаран коьрта бахьана ду 
некъан боламан бакъенаш хаддаза хийцалуш хилар. 
Дуккха а керланиг юкъадаладо царна, кхоллало кер-
ла билгалонаш. И дерриге а довзийтар ю конкурсан 
коьрта Iалашо.

токхо кхолларан 
Iалашонца  

СТАВРОПОЛЬ. Санкт-Петербургехь дуьнена-
юкъара экономикин форум дIахьочу деношкахь гIалин 
администрацис «Интер-Юг Ст» юкъараллица бинчу 
бартана буха куьйгаш яздира крайн туьшахь шен 
юкъара мах 2,8 миллиард сом болуш йолу теплични 

комбинат  юьллург хиларан хьокъехь. Кхаа шарчохь 
чекхбаьхна хила декхар ду берриге а белхаш.

Комплексан юкъара майда 20 гектар хир ю. Цигара 
хIора шарахь 20 эзар тонне кхаччалц наьрсаш а, по-
мидораш а гулъян билгалдина. Цул сов,  теплицехь 
масех тайпа зезагаш а кхиор ду. Цигахь 400 стагана 
белхан меттиг хир ю. Ткъа дийнна схьаэцча 2019-чу 
шарна тIекхочуш крайхь теплицийн юкъара майда 170 
гектаре дIакхачо билгалдина.

 «ас кIелхьарваьккхина»  
НАЛЬЧИК. Черкески кIоштарчу автоинспекторша, 

цIий дIаэцаран станце а бахана, жигара дакъалецира 
иштта цIе йолуш дIаяьхьначу йоккхачу акцехь. Иштта 
цIий оьшуш болчу дархойн гергарчара а, лоьраша а 
даггара баркалла элира царна адамаш Iожаллех дахар-
на тIехьахьажийна дIаяьхьначу акцехь дакъалацарна.

Шайгара гIо оьшучарна гIоьнна бахка полицей-
скеш муьлххачу хенахь а кийча хиларан хьокъехь 
дIахаийтира цIий дIаделлачара. Цара иштта дехар 
дира некъан боламан бакъенаш ларъярца шайна кхе-
рамазаллин хьелаш кхоллар.

 

Юбилейца декъалбира
 
ЧЕРКЕССК. Кхарачойн-Чергазийн Республикин 

пачхьенехь медицинин сихачу гIоьнан служба кхоь-
ллина 90 шо кхаьчна.

Службин юбилейца цуьнан коллектив декъал а 
еш, регионан могашалла Iалашъяран министра Ша-
манов Казима тоьллачу белхахошна дIаелира КЧР-н 
Правительствон Сийлаллин грамоташ а, регионан 
Халкъан гуламан баркаллин кехаташ а, ведомствон 
мехала совгIаташ а. Цо тидам тIебахийтира карарчу 
хенахь станцехь болх беш 150 белхахо хиларна. ХIора 
дийнахь 170–180-зза боьлху уьш дархойн хьашташ 
кхочушдан.

Даздарш дIадерзош юбилярашна шайн корматалла 
йовзийтира гIалин камерни ансамблан декъашхоша 
а, регионан хореографин тоьллачу коллективаша а.

Хаамаш кечбинарг – 
Л.МАГОМАЕВ 

Дукха хан ю шен дарбанечу а, чомехьчу 
минеральни хишца Эна-хишка юрт евза. 
кхузахь доккхуш ду вайн махкахь а, доза-
нал арахьа а девзаш долу «серноводская» 
минеральни-дарбанан хи.

Нохчийн Республикера «Нохчийн мине-
ральни хиш» юкъаралла таханлерчу дийнахь 
къоначу говзанчех лаьтташ ю. Цара шайна 
хьалха билгал йолу Iалашонаш а хIиттайо, 
уьш дика кхочуш а йо. 2007-чу шеран январь 
баттахь оцу юкъаралло шена хьалха хIоттийра 
дуьненан лехамашна жоп луш йолу кхузама-
нан завод йилларан Iалашо. Эна-Хишкара дар-
бане хиш схьадовлучу меттехь иза ян сацам а 
хилира церан. 2008-чу шеран июнь беттан 1-чу 
дийнахь заводехь минеральни хин хьалхара 
шиша арахийцира. 

2014-чу шеран октябрь беттан 13-чу дий-
нахь Нохчийн Республикин Соьлжан кIоштан 
Эна-Хишка юьртахь схьайиллира «Серно-
водская» цIе йолу минеральни-дарбанан хи а, 
тайп-тайпана муттанаш а арахецаран керлачу 
технологешца йогIуш йолу кхузаманан завод. 
Цунна леринчу даздаршкахь дакъалоцуш вара 
Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кадыров 
Рамзан, Нохчийн Республикин мохк  кхиоран 
а, махлелоран а министр Хучиев Муслим. – 
«Нохчийн минеральни хиш» юкъаралла яро 
керлачу тIегIан тIе яьккхина завод.

Хьалхалерчу заводо цхьана шарахь ара-
хоьцура 18 миллион хин шиша, республикин 
бюджете кхаьчнарг 142 миллион сом дара. 
Нохчийн минеральни хиш юкъаралла кхоьлли-
на ворхI шо ца кхоччуш хан ю. Керлачу заводо 

шарахь 150 милион хин шиша арахеца лерина 
ю. Инвестицийн барам цхьа миллиард сом сов 
бу. Кхоьллина 80 керла белхан меттиг. Пред-
приятин нуьцкъалло Къилбаседа Кавказана 
а, цул арахьа а минеральни хица кхачойийр 

ю, – билгалдаьккхира министра.
– Тахана Россехь продукци арахоьцуш 

болх беш яц ерриге а регионаш. Цундела хIара 
предприяти схьаеллар Соьлжан кIоштана а, 
республикина а хилла ца Iаш, ерриге Россина 
а доккха маьIна долуш ду, – элира Кадыров 
Рамзана.

Эна-Хишкахь даьккхина долу минеральни 
хи 2010–2011-чуй шерашкахь дIаяьхьначу 
«Эксмо» Дуьненаюкъарчу гайтамехь Россин 
тоьлла сурсат лерина. Таханлерчу дийнахь за-
водера арахецна минеральни хи Россин регио-
нашкахь а, Россин дозанал арахьа а духкуш ду.

Заводерчу говзанчаша дийцарехь, мине-
ральни хино лаьтта бухалара хьала беш болу 
некъ болало хин хьостанийн каптажашна 
тIера. Каптаж – иза леррина болу хи гулда-
ран гIирс бу. Кхечу хIуманийн новкъарлонах 
лардо цара хин хьостанаш. Хи гулдаран 
гIирсана тIетесна генайоццуш йолчу заво-
дана тIейоьдуш йолу биргIа ю. Минеральни 
хи биргIана чухула ша дIадоьду, тIаккха иза 
заводе кхочу, цигахь шишанашна чудутту. 
Иштта, леррина кечдина долчу «Серновод-
ская» минеральни хица Iаламо цунна елла йолу 
дикалла а, чам а буьсу. ДIадаханчу бIешарахь 
яьхна скважинаш ю кхузахь, церан кIоргалла 
35–50 метр ю. Минеральни хи скважина чуьра 
ша охьадоьду. Латта бухалара хьаладолучу хин 

24–290 С градус температура хуьлу.
Минеральни а, молу а хиш шишанаш 

чудоттаран цехан автоматикин могIа (лини) 
хиларо таро хуьлуьйту 0,5 а, 1 а, 1,5 а литраш 
барам болу тайп-тайпана шишанаш хьала-
дуза. Минерални а, кхидолу а хиш чудоттар 
а, шишанаш чу хи кхарзар а адамийн гIо ца 
оьшуш а, сурсатах хIаваъ ца кхоьтуьйтуш а 
йолу автоматикин процесс ю хIокху заводехь. 
И бахьанехь а, кхузаманан технологица мо-
луш долу хи цIандар бахьанехь а цIеналла а, 
дикалла а хуьлу кхузарчу сурсатийн. Кхузахь 
бу конвеерийн ши могIа. Цхьана конвееран 
могIан тIехь хи пластикин шишанашна чу 
дутту, вукхунна тIехь – аьнгалин шишанашна. 
Хи чудоьттинчул тIаьхьа сурсатийн цIерш 
тIехь йолу этикеткаш летайо шишанашна 
тIе, цул тIаьхьа термоупаковка йо. Этикеткин 
куц, логотип, шишанан барам даима дикачу 
агIор хуьйцуш а бу, хийцамаш кхузаманан 
лехамашца богIуш а бу. Дерриге а сурсаташ 
лабораторехь таллам а беш ду. 

Эна-Хишкахь хьаладолуш долу мине-
ральни хин хьостанаш 70–80-чуй шерашкахь 
Пятигорскерчу курортологин а, физиотерапин 
а институто шуьйрра талламаш бина ду. 

Минеральни хил совнаха, «Стом» олучу 
маркица заводехь арахоьцу стоьмийн чам болу 
тайп-тайпана мерза хиш. Кхузарчу сурсаташна 
юкъахь ду «Вайнах» мохса а, хьалха дуьйна а 
арахоьцуш хилла долу «ЧИАССР» цIе йолу 
лимонад а. Кхузахь арахоьцуш долу «Iаьржа 
чай» шен башха хьожа а, чам а бахьана долуш 
дуьненахь а уггаре а сиха дIаоьцучех сурсат 
ду. 40 тайпана цIерш йолуш сурсаташ ду кху-
захь арахоьцуш. Хин сурсаташ шишанашна 
чудутту Германерчу асептикица хи чудоттаран 
гIирсаца. И санна болу гIирс Россин Федера-
церчу шина заводехь бен юкъабаьккхина а 
бац. Эна-Хишкарчу заводехь арахоьцуш долу 
тайп-тайпана хиш муттанаш, лимонадаш 
сихха дIасадоьду республикехула а, Россин 
регионашкахула а, СНГ-н пачхьалкхашкахула 
а. Иштта, завод дагахь ю керла модернизаци 
ян а, республикехь ша яьккхина хьалхе дIа 
ца яла а, хи чудоттаран керла технологеш ка-
раерзийначул тIаьхьа арахоьцучу сурсатийн 
тайп-тайпаналла алсамъяккха а, шайн сурсатех 
пайдаоьцучеран географи шоръян. 

I.МУРТАЗОВ

ПАЧХЬАЛКХАН ПРОГРАММАШ

Жима а, юккъера а 
предпринимательство кхиор

ПРОМыШЛЕННОСТЬ

Эна-Хишкара завод – Нохчийчоьнан дозалла

ЛУЛАРЧУ РЕГИОНАШКАХЬ
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Вовшийн маракъовла
хилла реза,
нохчий, шаьлтанаш
ДIахьулъяй шайн
ма дукха ду
гIуллакхаш дан дезаш,
ма кIезиг ду
кху дуьненахь вай. 
– Сайн доттагIчун, Нохчийн Республикин 

халкъан поэтан Яричев Iумаран бIеннаш бай-
ташна юкъахь суна уггаре а дукхаезачарах цхьаъ 
ю цуьнан «Кхайкхам» цIе йолу байт. Цу юкъара 
ду ас гочдина лакхара могIанаш. Нохчийчохь 
1990-чу шерашкахь революцин боламаша 
кIежтуьйсучу хенахь, вайн дайн лаьтта тIехь 
хьалхарчу тIамо кешнийн гуонаш шардечу ше-
рашкахь, блок-посташкахь сецош, тIепаза бой-
ъучуьра зударийн доьналло бехк-гуьнахь доцу 
кегий нах кIелхьара бохучу муьрехь язйинчу 
оцу байто самабохура нохчий. Церан дегнаша 
къобалдора даима а диканна геланча хилла волчу 
поэтан дешнаш. Ша язйина ткъеитт шо гергга хан 
елахь а, тахана язйича санна ю и байт. Ишттачу 
байтех, ала хьакъ долуш, бакъйолу поэзи олу. 
Ткъа иштта, заманца йогIуш йолу говзарш дуккха 
а ю Iумаран кхоллараллехь. Лаа ма ца боху поэта 
шен «Оьрсийн боцу россиянаш» цIе йолчу байта 
тIехь (гочдар сан ду):

миллионаш ду тхо,
оьрсий доцу россиянаш,
россин бакъ бахархой
лоруш тхаьш.
малх массарна
цхьатерра тIе Iенаш,
массарал муьтIахь ма
лара шаьш...
Яричев Iумаран поэзи дешархошна дукхае-

заш а, массара а даггара тIеоьцуш а, цхьабол-
чарна цуьнан байташ (поэмаш, ала ца ваьхьа со) 

дагахь хууш а хиларан кхин а цхьа масал дало 
лаьара суна – суна гина а, хезна а хIума ду иза. 
Итт-пхийтта шо хьалха хилла а ду иза.

Цхьана дийнахь, Соьлжа-ГIалин юккъехь 
йолчу газеташ, книгаш, кхийолу кега-мерса 
хIуманаш юхкучу киоска хьалха, бIаьрг тIехь 
соцучу цхьацца йолчу книгийн агIонаш луьстуш 
со лаьтташ, цIеххьана тIевеара лекхачу дегIахь, 
хаза куц-кеп долу жима стаг. Ерриге а нохчийн а, 
оьрсийн а меттанашкахь йолу книгаш кегийна:

– Яричев Iумаран цхьа а книга ма ца го суна 
хIокхарна юкъахь. Къаьсттина цуьнан «Лавина 
времени» («Заманан хьаьтта») бохург оьшура 
суна. Яц хьан иза? – хаьттира жимачу стага 
йохкархочуьнга.

– Яц. Елахьара, кхечарна юкъахь хир яра, 
– доцца жоп делира вукхо. Воьхна хьаьвзира 
тIевеанарг.

Цаьршиннан къамеле ладоьгIча, цецваьлла, 
ойла йира ас: «Ванах, даима а хоьттуш, лоьхуш 
ерш гIарабевлла бевзаш болчу нохчийн яздар-
хойн Ошаев Халидан, Мамакаев Мохьмадан, 
Сулейманов Ахьмадан, кхиболчу классикийн 
книгаш ма хуьлура, ткъа хIокхо Iумар харжар 
ма тамашийна хIума ду», – аьлла. ТIаккха Iа а 
ца велла:

– Делхьа ала! ХIун бахьана ду ахь цIе яхханчу 
нохчийн яздархошна юкъахь хIинца а дика вев-
заш воцу Яричев Iумар харжаран? – хаьттира ас 
жимачу стаге. – Суна-м цо кхечарал дика язйо 
аьлла а ма ца хета, – тIетуьйхира ас, вукхо хIун 
олу хьажа. 

– Поэт вевзаш а, лоруш а хилар дац ас лоьхург, 
– жоп делира жимачу стага. – Ас лоьхург  сайн 
деган ойланашна жоп луш йолу дика поэзи ю. 
Ткъа иза суна Iумаран байташкахь карайо. 

«ХIара ду хьуна яздархочун бакъдолу ирс, 
– юха а сайн ойланашка вахара со. – ХIокху 
доьхначу дуьненахь цуьнан книгаш лехар, 
Iуьйренан цIена хIо санна, синна уьш эшар, уьш 
ешар. – ГIеххьачул поэтах хьага а хьаьгира со, 
суо цуьнан заманхо а, иза сайн догцIена доттагI 
а хиларх дозалла а дира ас, даггара.

Дахаран а, кхоллараллин а некъаш атта ца 
хилла Яричев Iумаран, цуьнан нийсархойнчул 
башха. Лаа ма ца яздо цо шен цхьана байта тIехь 
(гочдар – сан):

Дуккханах со цхьаъ ву кхеташ,
хаьржинарг де къегарехь...
мича, муха ду сан некъаш
хууш вац со хаъане.
со Iуьйренан суй бу къегаш,
со лазамийн уьйриг бу.
соьгахь дисна дац-кха жоьпаш – 
со верриг цхьа хаттар ду.
Кхин цхьа хIума а ду кхузахь билгалдаккха 

дезаш. «Сох поэт винарг коьртачу декъана похIма 
дац, – дуьйцу Iумара, – сох поэт винарг нохчийн 
декъазчу, даима а сийсаздеш долчу къомах бакъ-
дерг ала лаар ду». Яричевс шен коьрта декхар 
лору поэтически дашца нохчашна кхуллучу 
эладиташца, харцонашца къийсам латтор. Ткъа 

иза далур дац, къоман а, мехкан а ла-
замаш поэтан даг чухула чекхбовлуш 
ца хилча. Амма Дала белла похIмин 
суй ца хилча, адамах поэт хир воцийла 
а, цуьнга поэзехь лакхенаш яхалур 
йоцийла-м хаьа суна. Ша поэта иштта 
яздо цунах лаьцна, шен «Даймохк» цIе 
йолчу байта тIехь (гочдар – сан):

кхиош бу кавказехь тхан 
кIентий

махкана, сийна муьтIахь.
хууш бац кавказан тхан кIентий
мостагIехь ида тIамехь.
тешаме хилар декхарна
онда ду тIулгийн пенал.
мIамгалойн тIом бара эрна –
бевллера уьш кхузахь гал.
Дахаран некъах лаьцна аьлча – иза чолхе 

хилла поэтан. Яричев Iумар вина дуьненна, 
къаьсттина Россин а, Нохчийчоьнан а бахар-
хошна цкъа а йицлур йоцчу аьхкенан Iуьйкъана 
– 1941-чу шеран 22-чу июнехь, Сийлахь-боккха 
Даймехкан тIом дIаболалучу миноташкахь. 
И хилира нохчийн ширачу яртех цхьаъ йолчу 
ГIуларахь. Шийтта бер долчу боккхачу доьза-
лехь Iумар уггаре а воккханиг вара. Цуьнан кхо 
шо а ца дуьзнера, «къоман мостагI» вина, Дай-
махках ваьккхина, генарчу Казахстанан махо а, 
дарцаша а лоькхучу аренашка вигна, лахь лер, 
висахь вуьсур, аьлла охьакхоьссинчу хенахь. 
Иза кхечира цIерпоштнекъан жимачу Тюлькубас 
станци. Цигахь хьалхарчу шарахь мацалла кхел-
хира Iумаран ши ваша – Мохьмад а, Ширвани а. 
Циггахь чекхъяьккхира бархI класс, ткъа кхидIа 
дешар дIадаьхьира 1957-чу шарахь цIа вирзича, 
Iалхан-ГIаларчу юккъерчу школехь. И чекх ма 
яьккхинехь, академикан М.Д.Миллионщиковн 
цIарахчу Соьлжа-ГIалин пачхьалкхан мехка-
даьттан институтан нефтепромыслан факультете 

деша вахара.
Амма дешар дах ца делира, шолгIачу курсехь 

дита дийзира иза. Заочни отделени ваьлла дена-
нанна боккха доьзал когахIотто а, йижаршна-
вежаршна деша а гIо дан дезара. Оцу Iалашонца 
генарчу ломарчу юьрта – Бумта,  школехь физика 
а, математика а хьеха вахара Яричев Iумар. 
Амма цигахь хьен ца велира, Советийн эскаран 
могIаршка хIотта дийзира цуьнан.

1965-чу шарахь вирзира винчу юьрта. Юха 
а гIайгIа бан дийзира йижарийн-вежарийн. 
ГIишлошъярхойн бригадица Казахстане вахара, 
Целиноградски областе. Цигахь гIишлошъярца 
цхьаьна тIехдика хаарш гайтарца чекхъяккхира 
Москварчу экономикин институтан Алма-Атара 
филиал. Цул тIаьхьа пхеа шарахь сов «Казах-
плодовощторг» цхьаьнакхетараллехь дикаллин 
инспекторан болх бина, 1979-чу шарахь Соьлжа-
ГIала цIавеара. Кхузахь ХХ-чу бIешеран 90-гIа 
шераш,  Советийн Союз йохайолаелла шераш 
тIекхаччалц, Iумара болх бо Респотребсоюзехь. 
Оцу «революцийн, суверенитетийн боламийн» 
муьрехь, бIеннаш эзарнаш нах санна, болх боцуш 
а висира. Амма балхана юьстахваьлла Iалур вац 
цунах марзо эца Iемина стаг. Цундела тахана юха 
а школехь берашна хьоьхуш ву Iумар.

Кхоллараллин новкъа I.Яричев дуьххьара 
хIоьттира Тюлькубасерчу бархIшеран школехь 
доьшуш волуш. Цуьнан даг чохь поэзига безам 
кхоьллинарг, хьалхара байташ язъян иза ир-
карахIоттийнарг вара сийлахь-воккха оьрсийн 
поэт Александр Сергеевич Пушкин. Дуьххьара 
Iумаран байташ зорбане евлира Грозненски 
кIоштан «Заветы Ильича» (хIинца «Лаьттан 
аз») газетан агIонаш тIехь. Цул тIаьхьа, шо-шаре 
мел дели, къоначу поэтан говзалла лакхайолуш 
а, кхолларалла чIагIлуш а, байтийн чулацам 
шорлуш а хиларна тоьшалла хилла дIахIоьттира 
уьш Нохч-ГIалгIайн газетийн а, журналийн а, во-
вшахтоьхначу гуларийн а агIонаш тIехь сих-сиха 
зорбане евлла ца Iаш, ГIебартойн-Балкхаройн а, 
Къилбаседа ХIирийн а, Казахстанан а, Москван 
а, Пятигорскан а гIалийн изданешкахь арайийлар. 
Поэтан дешархойн гуо кхитIе а шорбелира цуь-
нан байташ Румынехь, Чехословакехь, Болгарехь 
гочдаршкахь зорбане евлча...

Яричев Iумаран поэтически говзалла шо-
шаре мел дели лакхайолуш а, чIагIлуш а схьаеана 
хиларна кхин а цхьа бIаьрла тоьшалла ду: кестта 
цуьнан шен, авторски, гуларш, зорбанера йийла 
йолаялар. Тайп-тайпанчу шерашкахь, цкъа хьал-
ха Нохч-ГIалгIайн, цул тIаьхьа Нохчийн Респу-
бликин а книгийн издательствехь араевлира 
Iумаран «Хин корта» (1970-гIа шо), «Новкъахь» 
(1985-гIа шо), «Дагалецаман тачица» (1989-гIа 
шо), кхин а поэтически гуларш.

ТIаьхьарчу шерашкахь, хьалхарчуй, 
шолгIачуй нохчийн тIемийн кIуркIманешкахь, 
цул тIаьхьа а цкъа а, иза малвелла, аз дайна Iийна 
цахиларна тоьшалла деш, зорбанера яьлла поэтан 
байтийн а, поэмийн а масех книга: «Стихаш, 
поэмаш» (2004-гIа шо), «Заманан баттахь» (2005-

гIа шо), «Шовзткъеитт шо лирикехь» (2010-гIа 
шо), «Хаьржинарш» (2012-гIа шо), «МIаьрго бен 
яц» (Пятигорск-гIала, 2015-гIа шо), кхиерш а.

Шуьйра бу Яричев Iумаран поэзин чулацам: 
исбаьхьа Iалам, адам, цуьнан лазамаш, лаамаш, 
сатийсамаш, къонахийн жоьпалалла, сий, деза 
декхар, яхь, нийсо къийсар... Ткъа цIеначу беза-
мах лаьцна байташ язъяза мила хир ву поэтех? И 
дерриге а шен поэзин декхар, маьIна лору поэта.

Даима а лехамехь а, дахаран кIуркIманехь а, 
кхоллараллин шовкъехь а волчу Яричев Iумара 
яздо шен цхьана байтехь (гочдар – сан):

Дала ма ле, пелаг сан
Вайша даха деза дукха,
ши доттагIа вайша ду-кха,
бохамаша хиларх зийна,
Вайша юьстаха ца Iийна,
къинхетаме адмаш дан,
Даха, ма ле пелаг сан!
Амма шен поэзехь Яричев Iумара уггаре а 

дукха а, даггара а хестошберг къинхетам, машар, 
адамийн барт бу. Пятигорскехь вехаш волчу оьр-
сийн поэта, «Кавказан аз» цIе йолчу литературин 
а, публицистикин а, исбаьхьаллин а альманахан 
коьртачу редактора Ольхов Владимира цунах 
лаьцна иштта яздо:

«Поэта шен кхоллараллица, хетарехь, уггаре 
а коьрта гIуллакх, сих ца луш, харц-деза хабарш 
ца дуьйцуш, инзаре буьрса долчу бакъдолчунна 
юккъехула буьллу дахаран шен некъ. Цо некъ 
буьллу ерриге а Кавказана. Ларамза дац, цуьнга 
даима а, массара а, массанхьа а ладугIуш хилар. 
ЛадугIу юха а, юха а. Цуьнан аз хаза а хеза. 

Яричев Iумаран поэзи билгалйолу, – кхидIа 
а яздо В.Ольховс, – иза даггара хиларца, лакхар-
чу гражданаллица, патриотически чулацамца. 
КIоргера ду цунна оьрсийн мотт хаар, поэтан 
оьрсийн матте болу безам. И дерриге а бIаьрла 
гучудолу цуьнан башхачу поэзехь».

Яричев Iумар Россин Федерацин а яздархойн 
а, журналистийн а союзийн декъашхо ву. Цуь-
нан кхоллараллин лакхара мах хадош, 2005-чу 
шарахь Нохчийн Республикин Президентан 
Указца цунна «Нохчийн халкъан поэт» аьлла 
йолу сийлахь цIе тиллира.

Яричев Iумаран кхузткъе пхийтта шо кхаь-
чнехь а, цуьнан кхолларалла тахана къаьсттина 
боккхачу айамехь ю. Цундела тешна хир ду вай 
цо шен керлачу байташца а, поэмашца а де-
шархошна кхин а дуккхазза а хазахетар дийриг 
хиларх. Дала аьтто бойла поэтан оцу жоьпаллечу, 
амма баркаллечу а, ирсечу а балхахь! 

Сайн доттагIчух, поэтах Яричев Iумарх йолу 
хIара ойланаш ерзош, юьззина яло лаьа суна айса 
гочйина цуьнан «Кхайкхам» цIе йолу байт. 

Вовшийн маракъовла, 
хилла реза, 
нохчий, шаьлтанаш 
ДIаяхкий шайн. 
ма дукха ду гIуллакхаш
Дан дезаш, 
ма кIезиг ду
кху дуьненахь вай. 
Iожаллин дарцашлахь 
некъаш дина, 
Юх-юха а майра, 
ца сетташ. 
кху бIешарахь вай 
Вовшийн лардина, 
амма вовшийн дегнех 
ца кхетта. 

бохамашший, 
емалдаршший, кIадой… 
тоъал лайна 
Дерриге а аш. 
хьовсал гуонаха – 
хIун дисна, мах хадо, 
кхихкинчохь дайн 
лаьтта тIехь тIемаш. 

Делах тешар, цхьаалла, 
сий деза 
ларде вай тахана 
кханенна. 
Вай рогIерчу дарсо 
Iамо деза, 
тIаьххьара ша 
йоцчу кху денна. 
Вайна бац-те 
исламан малх къегаш 
ялсаманин хин 
йисттера схьа? 
хьера валар дац-ткъа, 
со ца кхеташ, 
мостагIий хилла, 
Вежарий хIиттар дIа? 
тIаьххьарчу буьрсачу 
новкъахь делла  
Дала хьал шен 
Вайна тIаьххьара… 
шаьлтанаш дIаяхкий, 
Дегнаш делла, 
нохчий, хьарчий 
аш вовшийн мара. 

КУСАЕВ Iадиз
Нохчийн Республикин 
хьакъволу журналист

Яричев Iумаран – 75 шо
ДоттагIчух дош

«нохчийн поэзи» цIе йолчу 
исбаьхьчу дуьненахь, шатайпан-
чу башхаллица къесташ, маьл-
хан зIаьнарех лепачу басаршца 
серлаюьйлуш, зевнечу аьзнашца 
дахаре кхойкхуш ю нохчийн ре-
спубликин халкъан поэтан яри-
чев Iумаран кхолларалла. Дукха 
хьолахь оьрсийн маттахь яздеш 
ву поэт. амма хIора могIа, хIора 
дош, хIора хьаьрк нохчаллех юь-
зна ю цуьнан. яричев Iумаран 
лирически турпалхо Даймехкан 
лазамашца, сингаттамашца, 
кхиамашца вехаш ву. 

Цунна дика девза къоман 
дIадаьлларг, цо нуьцкъала де-
гайовхо кхобу халкъан а, мех-
кан а хиндолчух. Ларамза хилла 
поэт вац Яричев Iумар. Нохчийн 
сийлахь-воккхачу поэтан Ма-
макаев Мохьмадан дешнаш-
ца аьлча, «Даймехкан декхаро 
гIаттийначарах» цхьаъ ву иза. 
Советийн заманахь кIезиг бацара 
нохчийн къомана харц цIерш кхол-
ла луурш. Цара дийцарехь, 1917-

чу шеран октябрь тIекхаччалц акха 
адамаш санна даьхна вай, къелло 
хьаьшна. И бакъ цахилар дуьненна 
дIакхайкхош дека поэтан нуьц-
къала аз. Яричев Iумара яздо Дай-
махках, Iаламах, ненах, безамах, 
бIешерийн кIоргенера таханене 
кхаччалц, нохчийн халкъо лайначу 
къаьхьачу Iазапах. Яхь, доьналла, 
догцIеналла хаало поэта говза 
кхуллучу васташкахь. Цара Iамаво 
ша схьаваьллачу къомах дозалла 
дан, къинхетаме хила, кхиайо 
синкомаьршалла. Яричев Iумара 
язбина массо а могIа бу адамал-
ле, машаре, маслаIате кхойкхуш. 
Цуьнан башха кхолларалла евзачу 
дешархоша наггахь поэт-трибун 
олу юбилярах. ХIокху деношкахь 
Яричев Iумаран 75 шо кхочу. Атта 
дац цу бакъдолчух теша. Поэтан 
кхолларалла гIеметтахIоьттина, 
иза кхиаман гIушлакхе кхаьчна, 
дешархойн даг чу йижна, къоман 
синбIаьвнех цхьа дакъа хилла 
дIахIоьттина. Поэтан зевне аз къо-
на, нуьцкъала, махкахойн дегнаш 

хьоьстуш дека. Цо хаддаза керлачу 
анайистошка кхойкху дешар-
хошка, къоман сирлачу кханенах 
тешаво, дахаре безам чIагIбо. Яри-
чев Iумар Къилбаседа Кавказан  
поэтех тоьллачарах цхьаъ ву. Цуь-
нан цIе евзаш ю Россехь а, генна 
дозанал арахьа а. Хьаналчу къин-
хьегамца, Дала ца кхоош деллачу 
похIмица  евза поэтан цIе. Цунде-
ла, цхьана а кепара шеко йоцуш, 
вай ала бакъо ю: Нохчийн халкъан 
поэт Яричев Iумар поэзиезархойн 
доккха дозалла ду. Цкъа а арт ма 
лойла  цуьнан къолам! Хаддаза 
декийла цуьнан башхачу байтийн 
шовда! Керлачу байташца вайн 
дегнаш хьоьстуш, кхидIа а дуккха 
а шерашкахь вехийла Нохчийн 
Республикин халкъан поэт Яричев 
Iумар! Алссам беркат, керлачу ир-
хенашка кхача могашалла, хьуьнар 
дохьуш деана хуьлийла цуьнан 75 
шо. Даточу беттан серлонах лепа 
Яричев Iумаран похIма кхоьлина 
де ма гойла вайна цкъа а!

А.ДАЧАЕВА 

ПохIме поэт

1978-чу  шарахь, август бат-
тахь Соьлжа-ГIалахь дIахьош яра 
Нохч-ГIалгIайн  пропагандистийн 
кхеташо. «Кхиъначу социализман» 
экономикех лекцеш  йоьшура 
партин обкоман, университетан 
Iилманчаша.

  Цара хестайо социализман 
«исбаьхьалла» кIорда а йина, 
«Огонек» журнал эцна, тIеххьарчу 
могIара хиъна, доьшуш Iара со. 
Суна улло хиира цхьа  жима стаг.

 Лере таьIна цо соьга оьрсийн 
маттахь хотту:

– ХIун йоьшуш ву хьо? Байташ 
юй цу тIехь?

– Ю, хьажа, – олий ас журнал 
дIакховдадо.

Жимма Iийна, цо тептар схьак-
ховдадой, соьга тийна хотту:

– Стихашца гергарло дуй хьан?
– Уьш-м, хIокху БаикингIеран 

хабарел тоьлуш хир ю, – олий оьр-
сийн маттахь жоп ло ас.

Вевзаш воцчу жимачу стага 
соьга кехат тIехь зорбатоьхна 
оьрсийн маттара цхьа туп байташ 
схьакховдайо. Сан бIаьрг тIехIутту 
авторан цIарний, фамилиний – 
Умар Яричев.

 Ас йоьшу вевзаш воцчу поэтан 
байташ. Хаза, байташ кхолларан 
бакъенех пайда а оьцуш, маьIна до-
луш, таханлерчу денца йогIуш хий-
тира суна уьш. Сан ойла чIагIло: 
– ПохIма долуш, шатайпа дуьнене  
хьежар долуш вайн махках, къоман 
сатийсамех йолу кхолларалла ю 
хIокху къоначу поэтан.

– Кхин дIадолу къамел арава-
лий де вайшимма, – хазахетарца 
олу ас цуьнга.

Тхо й ш и ъ  л е к ц и  ю ьт и й , 
тIехьарчу неIарехула араволу.

– Байташ зорбатоьхна юй хьан? 
– хотту ас.

– Со школехь доьшуш волуш 
– 1950-чу шарахь пенан газета 
тIехь яра. Цул тIаьхьа «Пионерская 
правда Казахстана» газетехь ши 
байт зорбане елира. Ткъа 1954-чу 
шарахь Москвахь арадолучу «Пио-
нерская правда» газетехь араелира 
цхьа байт.

КхидIа Iумара дийцира: 
– Доьшушший, болх бешший 

Казахстанеххьий, Росеххьий лий-
лира. ХIинцций бен Нохчийчу 
цIавирзина вац. Респотребсоюзе 
экономистан балха хIоттарций, со 
хIокху кхеташоне «Iама» ваийтина. 
Соьлжа-ГIалахь суна вевзаш цхьа 
а вац.

Къоначу  поэта дуьйцучуьнга  
ладугIуш, ас  ойла йира: 

– Экономистан корматалла 
караерзийна волу хIара жима стаг 
дика кхета хIинцалерчу  поэзих. И 
чIогIа мехала ду.

«Социализман лакхенашка» 

ладегIар юкъарадоккхий, тхойшиъ 
«Комсомольское племя» газетан ре-
дакци воьду. ХIетахь суна  бевзин-
чарах цигахь балхахь вара Мадаев 
Саламуй, Сугаипов Iаьрбий. Уьш 
балхахь карийра. Iаьрбис масех 
байт йийшира. Цо авторе элира: 

– ХIара  байташ тхоьгахь йита. 
Зорбане йохур ю. Масех де даьлча 
Яричев Iумаран байташ зорбане ев-
лира кегийрхойн газетехь. Поэтан 
керла цIе юкъаелира. Цул тIаьхьа 
Нохч-ГIалгIайн Яздархойн союзо 
тIеэцна, Нохч-ГIалгIайн книжни 
издательствехь  араелира цуьнан 
«Исток» цIе йолу байтийн гулар.

 Къоначу поэта яздархойн 
могIарехь хьакъ йоллу меттиг 
дIалецира. Яричев Iумара шен 
байташ йоьшура кегийрхойн тайп-
тайпанчу гуламашкахь, радиохь, 
телевиденехь. Кхоллараллин ин-
теллигенцин  цхьаьнакхетаршкахь 
кест-кеста хезаш яра поэтан цIе.

Суна чIогIа хазахетар хилира 
1979-чу шарахь Яричев Iумар Ше-
лан кIошта экономикин декъехь  
болх бан ваийтича. Цу хенахь со 
кIоштан газетан коьрта редактор 
вара. Поэт кест-кеста редакци 
вогIура шен керла байташ йохьуш. 
Цо меттигерчу къоначу поэташна  
Ахмаров Рамзанна, Уциев Абуна, 
Межидова Фаризина, кхиболчарна, 
церан кхоллараллехь накъосталла 
дора. Цуьнан цхьайолу байташ 
тхан газетехь араевлира. Ешархош-
на хазахийтира цуьнан «Шела», 
«Басс» цIе йолу байташ. 

Поэт къахьоьгуш вара. 80–90-
чуй шерашкахь Яричев Iумаран 
зорбанехь араевлира оьрсийн мат-
тахь «Тропою памяти» («Иэсан 
тачанехь»), «Избранное» («Хаьр-

жинарш»), «Лавина времени» 
(«Заманан хьаьтт»), «В обойме вре-
мени» («Хенан ботт чохь») гуларш. 
Поэзи езачарна хаза кхаъ хилира 
Москвахь авторан «Избранное» 
(«Хаьржинарш»), «Между про-
шлым и будущим» («Хиллачунний, 
хиндолчунний юккъехь»), «Есть 
только миг» («Еккъа цхьа мIаьрго 
ю») цIе йолу байтийн гуларш ара-
хецар.

Яричев Iумара 2013-чу шарахь 
шен  кхоллараллин ахбIешеран 
жамI  деш зорбанехь арахецна 
«Полвека в лирике» («Лирикехь 
ахбIешо») цIе йолу байтийн гулар.

Яричевн поэзехь коьрта меттиг 
дIалоцу Даймахках болчу мукъа-
маша. Даймохк хастор, цуьнан 
хьурмат  лакхадаккхар ду поэтан 
даг чохь. Цо и тIечIагIдо шен 
исбаьхьчу кхоллараллехь. Иштта, 
поэта шен кхоллараллехь нохчийн 
турпалчу  нахах, дукхабезаш хье-
хочу кIентийн васташ кхоьллина. 
Уьш бу: бенойн БойсгIар, харачойн 

Зелимха, Кадыров Ахьмад-Хьаьжа, 
кхиберш.

ХIора нохчичун керта беара 
республикехь «конституцин къепе» 
хIоттош хилла тIемаш. Цунна юь-
стах  ца висина поэт а. Автобусна 
бомба кхетча, кхелхира цуьнан 
хIусамнана. Цул тIаьхьа, шен кер-
тахь, минометан хIоъ кхетта Делан 
Iожалле йирзира нана а.

Поэтан кхоллараллехь дук-
ха ю  безаман синхаамашна ле-
рина байташ: «Первая любовь» 
(«Дуьххьарлера безам»), «Любовь» 
(«Безам»), «Вдвоем» («Цхьаьна»), 
«Любимой» («Езачуьнга») и. дI. кх. 

ТIом болчу хенахь ша ненах-
хий, хIусамненаххий хаьдчахьана 
Яричевс нохчийн зудчун васт цкъа 
а цахиллачу кепара безамца, ненан 
дика аматаш билгалдохуш кхуллу.

Дукха хан йоццуш Яричевс 
Нохчийн Республикин Яздархойн 
союзе еана шен керлачу байтийн 
гулар.  Цунна «Свет небес и души» 
аьлла цIе тиллина авторо. Коьртачу 
декъехь поэта АллахI Делан, Делан 
Элчанан Муххьамад Пайхамаран 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) пайхамарийн, эвлаяийн 
хаза дийцарш байтийн могIаршка 
дерзийна. Уьш хестор, церан цкъа 
а деврдоцу гIуллакхаш, гIиллакхаш 
хестор а ду царна тIехь.

Яричев Iумар Россин Федера-
цин Яздархойн союзин  декъашхо 
ву. Нохчийн Республикин «Халкъан 
поэт» сийлахь цIе а воккхаверца 
лелайо цо. Иштта, юкъараллин 
дахарехь жигара дакъалоцу поэта. 
Масала, 2014-чу шарахь Санкт-
Петербургехь Ахматова Аннин 
музейхь цо шен  кхоллараллин 
суьйре дIаяьхьира. Дакъалецира 

Ставрополехь дIадаьхьначу «Пуш-
кинан деношкахь». Буру-ГIалин  
коьртачу библиотекехь дIаяьхьира 
шен кхоллараллин суьйре. Дакъа-
лецира Пятигорскехь дIадаьхьначу 
кхоллараллин  цхьаьнакхетарал-
лехь. Доцца аьлча, дийцина ца 
валлал дукха ду  Яричев Iумара 
дина и тайпа диканаш. Халкъана, 
махкана боккха юьхькIам бу  иза. 

ХIокху деношкахь шен 75 
шо кхачар билгалдоккхуш ву 
халкъан поэт Яричев Iумар. Нох-
чийн Республикин Яздархойн 
союзан цIарах  а, сайгара а даг-
гара декъалво ас иза юбилейца. 
Дала могаш-маьрша, кхин дог ца 
делхош, бIаьрг ца белхош дукха-
вахавойла хьо тхуна а, хьо мел 
везачарна а!

ИРИСХАНОВ Iимран,
 Нохчийн Республикин 

Яздархойн
 союзан коьрта редактор

АгIо кечйинарг - А.ГАЗИЕВА

30 шо хьалха вевзира
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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. 
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ламазан хенаш

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

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

неврологашна а, нейрохирургашна а 
лерина Iилманан-практикин конферен-
ци хилира хIокху деношкахь соьлжа-
гIалахь. 

Нохчийн Республикин Куьйгалхочо Ка-
дыров Рамзана республикин медицинин 
белхахойн корматаллин тIегIа лакхадаккхарна 
Iалашонца динчу тIедилларца йина яра иза. 

Конференцехь дакъалаца веанера Санкт-
Петербургерчу пачхьалкхан медицинин 
И.П.Павловн цIарахчу университетан невро-
логин кафедрин заведующи, профессор, Рос-
син Iилманийн академин академик Скоромец 
Александр Анисимович. 

Клиникин неврологин декъехула чулаца-
ме доклад йира цо. Нохчийн Республикин 

кIоштийн больницийн неврологаша а, ней-
рохирургаша а дакъалецира конференцехь. 
Карарчу хенахь медицинин неврологин а, 
нейрохирургин а дакъошкахь мехала йолчу 
теманашна докладаш йира конференцин кхечу 
дакъалацархоша а. 

Оцу цамгаршна диагностика яран керлачу 
гIирсех а, дарба лелоран керлачу некъех а 
лаьцна дийцира лоьраша. 

Нохчийн Ре спубликин могашалла 
Iалашъяран министра Сулейманов Эльхана 
баркалла элира конференцин дакъалацархош-
на а, хьешашна а. Республикин медицинин 
дикалла лакхаяккхарехь и тайпа конференцеш 
а, Iилманчашца долу гергарлонаш а республи-
кина оьшуш хилар билгалдаьккхира. 

МОГАШАЛЛА IАЛАШЪЯР 

Соьлжа-ГIалахь неврологийн конференци хилира 

Зуда… нана… иза даима а 
хилла еза а, сийлахь а. Зудчо 
массо а хенахь ларбо кхерч, 
кхиабо доьзал, къоман тIаьхье… 
Делан къинхетамца дуккха а бу 
вайн оьзда, доьналла долу зуда-
рий. 

Шен дахарехь уггаре а хала, 
деза дукъ дIакхехьначу нохчийн 
зудчух,  Алхазурова Айзех, лаьцна 
дийца хьакъ ду. Иза дуьнен чу яьлла 
Казахстанерчу Лениногорск гIалахь 
1955-чу шарахь. Шо а кхачале бай-
лахь йисина йоI, денанас кхиийна. 
Казахстанера цIадаьхкича, Айзин 
бералла дIаяхана Шуьйтан кIоштан 
Саьтта юьртахь. Лерина ладугIура 
цо шена денанас дуьйцучу туьй-
ранашка. ЭхI, ма мерза яра бабина 
уллохь йоккху хан! Цхьажимма а 
шегахь кепекаш гулъелча, йодий 
туькана хьодий, книжка оьцура цо. 
Шен хенара бераш тайнигех я кхечу 
ловзарех Iехалучу хенахь, книгашна 
тIера туьйранаш, байташ йоьшуш, 
бес-бесарчу суьрташка хьоьжуш, 
самукъадолий Iара иза. ХIетахь 
ойла самаяьлла, ша а байташ язъян 
йолаелира. 

Школера дешна яьлча, девашас 
ша волчу Невран кIоштан Саве-
льевски станице дIайигира Айза. 
Цигахь дIаболабелира къинхьегаман 
некъ. Ялх шарахь трактор тIехь болх 
бира цо меттигерчу бахамехь. Бел-
хахошна хи а, юург а тIекхоьхьура, 
латта охура, ялташна хи тухура. 
ХIетахь керла хIусам кхоьллира шен 
цIийндеца цхьаьна. ЦIенош дина, 
Соьлжа-ГIаларчу 56-чу участкехь 
ирсе даха хиира и шиъ. Къахьега 
Iемина долчу цушиннах лулахойн 
а бIаьрг бузура. Амма доца хиллера 
цушиннан ирс. Соьлжа-ГIалахь 
дуьххьарлера тIом болабеллачу 
хьалхарчу дийнахь, уьйтIа кхеттачу 
йоккхачу тоьпан хIоьан гериг кхетта 
кхелхира цIийнда. 

Айзас дагалоьцу: «Деа бераца 
ларми чу яла кхиира, амма гоь а, 
юргIа а, кхийолу хIума а карахь 
вогIу хIусамда ца кхиира цу чу 
ваха». ЦIенош а дохийра, чохь Iен 
меттиг а яцара, гIо деха цхьа а стаг 
вацара, цхьа Дела воцург…»  

Делахь а, йоха ца юьйхира и доь-
налла долу зуда. ТIом мелла а лахба-
ла болабелча, шен гIодаюкъ йихки-
на, бетон кегош, жIов-хьостаммий 
каралаьцна дечигаш хьалатухуш, 
поппар хьохуш жим-жима шен 
цIенош меттахIитто йолаелира Айза, 

шена схьаделлачу компенсацех а, бе-
рийн пособех а пайда а оьцуш. База-
рахь мах бой, чохь юург а, берашна 
тIехь-когахь а латтадора. Уггаре а 
жимачун ши шо бен дацара…   

Хан дIаоьхура. Нехан берех ца 
хьегош, ийманехь а, бусалба динехь 
а, гIиллакхе а хьалакхиийра цо шен 
бераш… 

Йоккхах йолу йоI, Роза, Нохчийн 
пачхьалкхан хьехархойн универ-
ситетан искусствийн факультет 
чекхъяьккхина, школехь суртдил-
ларан урок хьоьхуш ю, шолгIа йоI, 
Раиса,  циггахь романо-германски 
филологин факультет  чекхъяь-
ккхина, колледжехь ингалсан мотт 
хьоьхуш ю, кхоалгIа йоI, Малика, 
Нохчийн пачхьалкхан университе-
тан «Актерийн говзалла» факультет 
чекхъяьккхина, Москвахь болх беш 
ю, жимах волу кIант Илес, оццу 
университетан юридически факуль-
тет чекхъяьккхина, цу говзаллица 
болх цанисбаларна, кхин болх беш 
ву. Иштта, шайна сискал яккха атта 
хиндолчу агIор дIанисбина цо шен 
доьзал. 

Айзина дукхаеза поэзи. Ша 
а язйо байташ. Уьш цо оьрсийн 
маттахь язйо. Ненах а, Даймахках 
а, Iаламах а, къонахаллех а лаьцна 
ю уьш. Советийн заманахь дуьйна 
Айзин байташ зорбане йийлина 
«Терская правда», «Грозненский 
рабочий» газетийн агIонаш тIехь а, 
«Вайнах» журнала тIехь а. 

Дукха хан йоццуш 60 шо кхаьчна 
Айзин. ХIинца а садаIа хууш яц иза. 
ЧIогIа хаза лелайо цо шен йоккха 
беш. Цхьана агIор стоьмаш, вукху 
агIор хасстоьмаш бу. Ша къахьегна 
наьрс-помидор хи чу юллий, Iаж, 
туьрк, кемс, кхор хьалабаьлча, ком-
поташ йо, картол, хох, гIабакхаш 
Iаьно яаъал хуьлу. Лула-кулахь 
болчарна сагIина яла а хуьлу, хье-
шашна хьалха хIотто дукха хаза 
стом а, хасстом а хуьлу. Хьаша-да 
даима а лаьтта иза йолчохь, цундела 
Айзин стоьла тIера цкъа а ца хеда 
нохчийн мерза даар: хингал, чIепалг, 
хьокхам. Зезагех юьззина ю цуьнан 
уьйтIе. Iуьйранна арайолий, бер 
санна хIора зезаг хьосту цо. 

Къинхетаме дог кийрахь долуш, 
хьуьнар, доьналла долуш зуда ю 
Айза. Леткъамаш ца беш кхаьчна 
иза хIокху дийне. 

УМАРОВА Лиза 
Авторан суьрта тIехь: Алха-

зурова Айза 

ВАЙН АДАМАШ 

Доьналла долу зуда 
иштта ю дукха хан йоццуш 

республикин эколого-биологин 
туьшахь схьайиллинчу берийн 
аьхкенан хенахь мукъа хан 
дIаяхьаран, дегIан а, син а мога-
шалла ларъяран, берийн кхолла-
раллин хаарш кхиоран майданан 
цIе. 

Даздаран хьолехь дIадаьхьира 
Соьлжа-ГIалин Заводской кIоштахь 
и майда схьаелларна лерина цхьаь-
накхетар. Берашна цунах боккха 
кхаъ хилла хилар гуш дара церан 
самукъадаларе хьаьжча. Аьхкенан 
майда схьаелларна леринчу цхьаь-
накхетарехь дакъалоцуш 65 бер 
дара. Цара гайтира шаьш кечйина 
тайп-тайпана программаш: са-
мукъадаккхаран ловзарш, спортан 
а, интеллектуальни ловзаршкахула 
а къийсадаларш. 

     Аьхкенан майда схьаелларх 
лаьцна дуьйцуш вистхилира Респу-
бликин эколого-биологин туьшан 
директор Нухигов Рамзан: 

  – Схьайиллинчу «Аьхкенан 
майданахь» 570 берана садаIа меттиг 
ю. Республикин эколого-биологин 
туьшан хьехархоша берашца белхаш 
бийр бу: патриотизман, спортан, 
кхетош-кхиоран, физкультурин, 
къинхьегам Iаморан дакъошкахь. 
Аьхкенан хенахь берашна садаIаран 
майданаш схьаеллар, цигахь бераш 
садаIар, уьш социальни Iалашдар 

хилла Iаш дац. Цигахь бераша гер-
гарлонаш туьйсу, исбаьхьаллин, 
техникин агIор кхуьу уьш, иштта, 
лакхаболу берийн кхетам. Денна а 
кхуьуш, керланиг девзаш хила дезаш 
ду бераш, ткъа церан вовшашца уьйр 
ца хилча, вовшашкара диканиг схьа-
эца мукъа хан ца хилча иза хуьлийла 
дац. Иштта, суна билгалдаккха лаьа 

дахаран хьелаш хала долчу, дуккха 
а бераш долчу доьзалшкара бераш 
а, кегийрхой-жигархой а «Аьхке-
нан майдане» марзбар тхан белхан 
коьрта декхар хилар, – дерзийра шен 
къамел туьшан директора. 

З.САГАЕВА
Суьрта тIехь:Аьхкенан майда 

схьаеллар 

БЕРИЙН ДАХАР 

«Тхо аьхке йолчохь 
хьошалгIахь ду»

   ХIора денна некъаца дIасалелачу стаганна дуккха 
а го цецвоккхуш хIуманаш. Цхьацца дерг хазло, кхидерг 
– ца тов. Иштта, мархийн беттан дейтталгIачу дийнахь, 
цIа яха маршрутки чу хиъна Iаш со а йолуш, цхьа зуда 
хьалаелира шеца кхо шо кхачаза, Iаьржа месаш, баккхий 
Iаьржа бIаьргаш, елаелла жима юьхь, цIелетта йогуш бес-

неш а йолуш йоIаца цхьаьна. Оцу хазачу «дуьненан» ка-
рахь тIоьрмиг бара чохь тайп-тайпана мерзалгаш йолуш. 
Маршрутка, юьзна яьлла, дIайолаелира, жимачу малико, 
цхьацца йостуш, шен мерзалгаш яа йолийра. Некъ юккъе 
а балале йоьIан тIоьрмиг бассабелира. ТIаьххьара шен 
дисина сегIаз кехат юккъера схьа а даьккхина, цкъа шена 
бага а диллина, юха ша шен нанна хIумма елла цахилар 
дага деанчу йоIа шен ненан бете даьхьира сегIаз. 

– ХIан, нана ас сегIаз луо хьуна.
Нанас жоп делира: 
– ХIан-хIа Буьртиг, нанин марха ма ду.
– Вададай, – мохь белира жимачу йоIе. – Дадас сан 

а ду ма аьллера марха, аьлла шен сегIаз юханехьа кехат 
юккъе хьарчийна дIадиллира цо.

  Маршрутки чохь мел верг оцу йоIах самукъадаьлла 
велавелира. Дуьхьал Iачу йоккхачу стага хьаьстира иза: 
«Вай, дог дика хила хьан, бабинаг, Дала къобалде хьан и 
жима марха», аьлла.  ТIехьа Iачу кегийчу наха ахчанаш а 
кхийдира йоIанна: «Хьайн «марха» достуш кхин а мер-
залгаш оьцур ю ахь» бохуш. Иштта шен сегIаз кхин схьа 
ца достуш, марха «кхобуш» схьаеара  жима йоI. 

  Хьан боху вайнаха марханаш ца кхобу!? Дера кхоба-
кх, уггаре а жимачу чкъоро а-м. 

Ф.ДАКАЕВА

Дадас сан а ду ма аьллера марха

тхан рузма
27-гIа июнь, 1959 шо. Нажи-Юьртан кIоштан 

Мескитахь вина Саиев Iумар, поэт, Нохчийн Респу-
бликин культурин хьакъволу белхахо. 1977-чу шарахь 
цо чекхйоккху Гуьмсера №4 йолу юккъера школа. Цул 
тIаьхьа доьшу Нохчийн пачхьалкхан университетан 
филологин факультетехь. 1976-чу шарахь «ЦIен бай-
ракх» цIе йолчу Гуьмсан кIоштан газетехь зорбане 
йолу I.Саиевн дуьххьарлера «БIаьсте» стихотворени. 
Исбаьхьаллин дешан дуьнена яьккхина хьалхара 
гIулч яра иза. ХIетахь дуьйна цуьнан стихаш зорба-
не юьйлу муьран зорбанехь а («Даймохк», «Васт» 
газеташ, «Орга», «СтелаIад», «Вайнах» журналаш), 
юкъарчу гуларшкахь а («Шерийн гунан когашкахь», 
«Малх лаьцначохь»). 2007-чу шарахь араелира поэтан 
стихийн хьалхара «Синтем байна мохк» гулар, 2010-
чу шарахь зорбане йолу рогIера «Даггара дийцахьа, 
Нохчийчоь» гулар.

30-гIа июнь, 1940 шо. БухIан-Юьртахь вина 
Дагаев Валид, халкъан илланча, Россин Федерацин 
халкъан артист.

Бераллин а, кхиаран а шераш Казахстанехь 
чекхдевлла (дерриге а халкъаца цхьаьна кхалхий-
начохь). 1957-чу шарахь Нохч-ГIалгIайн АССР 
меттахIоттийначул тIаьхьа Алма-Атахь дIаяьхьира 
Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан хелхарийн, эшарийн ан-
самбле похIме кегийрхой дIаэцаран конкурс. Оцу кон-
курсах кхиамца чекхваьлча, ансамблан хоре дIаоьцу 
хинволу илланча. Ансамблаца цхьаьна Даймахка цIа а 
вирзира иза. ХIетахь дуьйна Валидан дахар, хада йиш 
йоцуш, дозаделла ду къоман музыкальни искусствоца. 

Мамакаев Мохьмадан, Мамакаев Iарбин, Сулейма-
нов Ахьмадан, Сулаев Мохьмадан, Дикаев Мохьмадан, 
Рашидов ШахIидан, Сатуев Хьусайнан дешнаш тIехь 
цо даьхна «Даймехкан косташ», «ТIулгаша дуьйцу», 
«ЧIегIардиг», «ГIан», «Дог дохден цIе», «Батто сагат-
до», «Нана», иштта дуккха а кхидолу иллеш халкъан 
иллеш а хилла дIахIиттина. 1972-чу шарахь Ростовехь 
дIаяьхьначу халкъан илланчийн Ерригсоюзан фестива-
лехь хьалхара меттиг йоккху Валида. Цуьнан кхолла-
раллин белхан лаккхара мах хадийна «Нохч-ГIалгIайн 
АССР-н халкъан  артист» (1972 шо), «РСФСР-н хьакъ-
волу артист» (1973 шо), тIаьххьара «Россин Федерацин 
халкъан артист» сийлаллин цIерш яларца.

Гайтукаева Бана
нене
Дуьненна латтаян серло цу малхана,
Алийша, мичара даьлла-те нур?
Нана, хьо кхоьлина схьагича селхана,
Мархаша хьулдича дIа маьлхан нур,
Кхийтира со хиларх цу маьлхан серлонца,
Хьомечу хьан бIаьргийн нур,
Хьомечу хьан бIаьргийн нур.
БIаьрхиш а мичара девлла-те мархашна?
Стигалан узарша уьш чехайо.
Сан нана, хьо йоьлхуш схьагича селхана,
Доьзалан гIалато дог лазадо,
Кхийтира со хиларх цу мархийн бIаьрхишца,
Тийшира со хиларх цу мархийн бIаьрхишца
Нана, хьан гIайгIане хиш.
Нана, хьан гIайгIане хиш.

республикин онкологин дис-
пансеран конференц-залехь нох-
чийн республикин лабораторин 
службин говзанчийн хьалхара 
съезд хилира хIокху деношкахь.

Съездан болх Нохчийн Республи-
кин могашалла Iалашъяран министра 
Сулейманов Эльхана маршаллин 
дош аларца болийра. Нохчийн Ре-
спубликин клиникин лабораторни 
диагностикин коьртачу говзанчас 
Г.Ишмамедовас бовзийтира съездехь 
дакъалаца баьхкина хьеший. Царна 
юкъахь яра «Федерация лаборатор-
ной медицины» лабораторин служ-
бин говзанчийн а, организацийн а 

Ассоциацин президент А.Кочетова 
а, Россин Федерацин могашалла 
Iалашъяран министерствон клиникин 
лабораторин диагностикин профиль-
ни комиссин секретарь а, «Федерация 
лабораторной медицины» лаборато-
рин службин говзанчийн а, организа-
цийн а Ассоциацин вице-президент 
О.Лянг а.

С ъ е з д а н  п р о г р а м м и н а 
юкъадогIура лабораторин службин 
болх а, лабораторин талламийн ди-
калла совъяккхаран а агIонаш гойту 
вовшахтохараллин-методикин темина 
лерина докладаш яр. 

Лабораторни службо доккха дакъа 

дIалоцу медицинин хьаьрмахь. Цуь-
нан талламашка, жамIашка хьаьж-
жина къаьста цамгарх дерг а, кхидIа 
лелон дезачу дарбанех дерг а.

Съезд вовшахтоьхнарг Нохчийн 
Республикин могашалла Iалашъяран 
министерство яра, «Федерация лабо-
раторной медицины» лабораторин 
службин говзанчийн а, организацийн 
а Ассоциацица а, «Институт лабо-
раторной медицины» организацица 
цхьаьна. Съездан болх «горга стол» а 
еш, резолюци тIе а оьцуш берзийра.

З.ЭЛЬДЕРХАНОВА

Лабораторин службин говзанчаш дагабевлира


