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ХЕТАРГ

шинара, асаран (июнь) беттан 28-гIа де, 2016 шо

масех де хьалхьа Веданахь даздаран 
хьолехь схьайиллира токхамаш хил-
лачу Веданан кIоштан цIе-Веданарчу 
а, гуьнарчу а бахархошна лерина йолу 
керлачу цIенойн поселок. шийтта дий-
нахь дина девлира цIенош. кхузахь бу 
кадырова аймани несиевнин цIарах 
болу керла урам. цу юкъадоьду 17 цIа. 
иштта соьлжа-гIалахь пхеа стагана 
хIусамаш а елла.

Оцу даздаршкахь дакъалоцуш вара 
Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кадыров 
Рамзан а, Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочун а, Правительствон а Администрацин 
куьйгалхо Кадыров Ислам а, Нохчийн Ре-
спубликин муфти  Межиев Салахь-Хьаьжа 
а, министерствийн, ведомствийн куьйгалхой 
а, кIоштийн куьйгалхой а, кхиберш а. Меро-
прияти дIайолаелира сарахь бархIалгIачух 
ах даьлча.

Нохчийн Республикин Куьйгалхочо Ка-
дыров Рамзана керлачу цIенойн дай декъ-
албеш элира: 

– Вай тахана гулделла токхамаш хиллачу 
меттигашкара бахархой керлачу хIусамашна 
чубахийта. Кхузахь динарг 17 цIа ду. Иштта, 
Шуьйтан кIоштахь дан лерина 30 цIа а ду, 
Нажи-Юьртан кIоштахь а дийр ду иштта 
цIенош. Россин кхечу регионашкахь хIара 
тайпа белхаш бан дукха хан езахь а, вайн 
республикин гIишлошъярхоша юха а цкъа 
хаийтина шайга йоццачу хенахь болх балой. 
Ас даггара декъалбо керлачу цIенойн дай! 

Иштта, республикин Куьйгалхочо ха-
ийтира, токхамийн хиламаш лаьмнийн 

кIошташкахь хIинца а дIабоьлхуш хилар а, 
бахархойн хьелаш тодарна лерина болу болх 
кхидIа дIахьуриг хилар а.

Бахархойн керла хIусамаш беркате хи-
лийтар доьхуш доIа дира Нохчийн Респу-
бликин муфтис Межиев Салахь-Хьаьжас. 

Цул тIаьхьа, даздаран хьолехь цIен аса ха-
дийра Кадыров Рамзана а, токхамаш хиллачу 

юьртарчу цхьана  йоккхачу стага а.
Кадыров Рамзан хьаьжира керлачу 

хIусамашка а, цо масех доьзална дIаделира 
Соьлжа-ГIалахь царна лерина йолчу керлачу 
петарийн догIанаш а.

Нохчийн Республикин Куьйгалхочунна 
баркалла олуш къамелаш дира токхамаш 
хиллачу ЦIе-Веданарчу а, Гуьнарчу а ба-

хархоша.
Дагадаийта лаьа, Нохчийчоьнан лаьм-

нийн кIошташкахь токхамаш дукха хан 
йоццуш догIанаш эхар бахьанехь буьйла-
беллера. И бахьанехь Шуьйтан а, Веданан 
а, Нажи-Юьртан а кIошташкарчу цхьайолчу 
ярташна а дикка зенаш динера. Цундела 
Нохчийн Республикин Куьйгалхо оцу метти-
гашкахь хилира, йоццачу хенахь, марханаш 
дастале, бахархошна керла цIенош даран 
декхар  хIоттийра гIишлошъярхошна хьалха. 
И декхар цара Веданахь сийлаллица кхочуш 
а дина. 

Шайна еллачу керлачу хIусамашна чIогIа 
резахилла, самукъадаьлла бара Веданан 
кIоштан бахархой. Бахархойн дахарна мел 
оьшу бегIийла хьелаш долу тоьлла цIенош 
ду уьш. Электросерло, хи, газ – дерриге а 
долуш ду. Иштта, оцу цIеношкахь ю берашна 
лерина дуккха а кIеда тайнигаш. Дерриге а 
берашна дIасайийкъира хьалххе эцна йолу 
а вилспеташ. 

ЧIогIа самукъане, вошаллин хьолехь 
дIаяхара и  суьйре. Гулбелларш берриге а  
самукъадаьлла бара оцу боккхачу хиламах. 
Иштта цахуьлийла а дацара, хIунда аьлча 
Нохчийн Республикин Куьйгалхочух Ка-
дыров Рамзанах кхин а цхьа доккха беркат 
даьлла меттиг ю иза.

Цхьаьнакхетар дерзош Нохчийн Респу-
бликин Куьйгалхочо Кадыров Рамзана а, оцу 
даздарийн кхечу дакъалацархоша а циггахь 
марха даьстира.

I.МУРТАЗОВ

Керлачу цIенош чу кхелхина
IЕДАЛЕРА ХААМАШ

цигахь дIаяьхьира нохчийн 
республикин правительствон 
председателан заместитела, 
экономика, мохк кхиоран а, 
махлелоран а министра маго-
мадов Iабдуллас куьйгалла дечу 
нохчийн республикин прави-
тельствон чрезвычайни хье-
лаш цахилийтарехула а, уьш 
дIадахарехула а, республикехь 
цIеяларан кхерамазалла латторе-
хула а йолчу комиссин кхеташо. 

Цигахь дакъалецира республи-
кин министерствийн, ведомствийн, 
кIоштийн администрацийн а, чрез-
вычайни хьелашкахула а, цIеяларан 
кхерамазалла латторехула а йолчу 
комитетийн куьйгалхоша. 

Т а й п - т а й п а н а  м е х а л а 
гIуллакхаш дийцаре дира кхета-
шонехь. I.Магомадовс билгалдаь-
ккхира уьш дерриге а къаьсттинчу 
тергонехь латтош хилар, хIунда 

аьлча, уьш уггаре а хьалха де-
шаран, медицинин, социальни 
учрежденешкахь адамашна кхе-
рамазалла хилийтарна а, бераш 
лазор ца хилийтарна а, аьхкенан 
муьрахь (бераш садаIа, могашал-

ла тоян дIасадоьлхуш) некъан 
боламан кхерамазалла ларъярна а 
тIехьажийна ду.

Кхеташонан юьххьехь гулбел-
лачара дийцира 2016-чу шеран 
асаран (июнь) беттан 9–11-чуй 

деношкахь республикин цхьамогIа 
кIошташкахь дIакхайкхийна 
хиллачу чрезвычайни хьолан 
тIаьхьалонаш дIаяхаран болх 
дIабахьарх лаьцна. Оцу темина 
лерина доклад йира I.Магомадовс. 
Бохамаш нисбелча, сихонца царна 
дуьхьало а йина, тIаьхьалонаш 
дIаяхарехьа къахьегначу цхьамогIа 
ведомствийн куьйгалхошна а, 
белхахошна а даггара баркалла 
элира цо.

– Россин МЧС-н Нохчийн Ре-
спубликехула йолчу Коьртачу 
урхаллин, Нохчийн Республикин 
автомобилийн некъийн мини-
стерствон, юьртан бахаман мини-
стерствон, Республикин Прави-
тельствон чрезвычайни хьелийн 
тIаьхьалонаш цахилийтарехула а, 
уьш дIаяхарехула а йолчу коми-
тетан, «Чеченэнергон», «Чеченга-
зан» куьйгалхоша а, белхахоша а, 

де-буьйса хиларе хьаьжна доцуш, 
чрезвычайни хьал дIакхайкхийначу 
кIошташкахь бохамна дуьхьало 
яран а, аварийни-кIелхьардахаран 
а белхаш дIабаьхьира. И бахьанехь 
бахархойн дахарна, могашаллина 
зен ца хуьлуш дIадирзира хьал, 
царна сихонца мел оьшу гIо дира, 
– билгалдаьккхира I.Магомадовс.

Цул тIаьхьа, республикин деша-
ран, медицинин, социальни учреж-
денешкахь долу цIеяларан кхера-
мазаллин хьал довзуьйтуш доклад 
йира Россин МЧС-н Нохчийн 
Республикехула йолчу Коьртачу 
урхаллин хьаькаман заместитела 
Р.Залаевс. ХIара шо доладелчахьа-
на шайн ведомствос республикин 
учрежденешкахь бинчу балхах а, 
шайна гучудевллачу кхачамбацарех 
а лаьцна дийцира цо.

А.ВАХАЕВА

КХЕТАШО

Адамийн кхерамазаллин гIуллакхаш дийцаре дира
хIокху деношкахь нохчийн республикин экономика, мохк кхиоран а, махлелоран а министерствехь

евросоюзана юкъара дIаяларан хьокъехь Великобри-
танехь референдум дIаяхьаро йоккха гIовгIа эккхийтина 
европин пачхьалкхашкахь. Финляндин а, германин а 
бахархоша дIахьедина шаьш а иштта референдум дIаяхьа 
лууш хилар.

***
шемарчу Дамаск провинцехь йолчу масех кIошта 

герзаш диттина «Джебхат-ан-нусра» террористийн ор-
ганизацин зуламхоша.

***
иракъан Iедалан эскарша а, кхерамазаллин ниц-

къаша а «иблисан пачхьалкхан» гIеранех цIанйина кху 
деношкахь Эль-Фаллуджа шахьар, цигахь лаххара а 2–3 
террорист хIаллаквина.

***
шемахь машар а, маслаIат а хила лууш болчу бахар-

хойн барам денна алсамболуш бу. таханлерчу дийнахь 
163 юьртарчу а, гIаларчу а бахархоша куьйгаш яздина 
цу хьокъехь болчу бартана.

***
сомалин пачхьенерчу магодишерчу цхьана отельна 

тIелетира «аш-шабат» террористически организацин 
зуламхой. цара и зулам деш 15 стаг вийра. Iедалан эскар-
ша террористех паргIатъяьккхина отель. 

***

Чинехь боккха ши бохам хилла тIаьхьарчу денош-
кахь. ЧIогIа мехаш а хьоькхуш, ша а тухуш догIанаш 
дахкар а, токхамаш хилар а бахьанехь 99 стаг кхелхина, 
туристаш тIехь болчу автобусах цIеялар бахьанехь 35 
стаг кхелхина.

***
малхбузе Вирджинехь (сша) хиш дистина, ярташка 

хьаьвдда. цигахь 26 стаг кхелхина, бIеннаш цIенош до-
хийна.

***
панамин татол шордаран а, кIаргдаран а белхаш 

чекхбаьхначул тIаьхьа юха а болх бан доладелла. хIинца 
даккхий хIурдакеманаш а дIасалелалур ду цу чухула.

***
испанехь хенал хьалха парламенте харжамаш бар 

дIадаьхьира кIирандийнахь. Юьхьанцарчу жамIашца 
мелла а хьалха ю консервативни халкъан парти. 

***
ро с с и н  п ач х ь а л к ха н  Д ум и н  п р ед с ед ат е -

ла с.нарышкина дIахьедина пачхьалкхан Думин 
бIаьстенан сессис шен болх чекхбаьккхина хилар а, керла 
харжамаш дIабаххьалц депутаташа комитеташкахь болх 
бийриг хилар а.

***
кировски областан губернатор н.белых бехке веш 

ву боккхачу барамехь кхаъ эцарна. 400 эзар евро кхаъ 
схьаоьцучу хенахь лаьцна иза бакъонаш ларъяран ор-
ганийн векалша.

х I о к х у  д е н о ш -
кахь соьлжа-гIалахь 
дIадаьхьира нохчийн 
республикин экономи-
ка, мохк кхиоран а, мах-
лелоран а  министран 
магомадов Iабдуллин 
д о з а н а л  а р а х ь а р ч у 
предпринимательшца 
цхьаьнакхетар. цигахь 
цхьаьнагIуллакхашдаран 
хьокъехь барт хилира це-
ран. 

I.Магомадовс билгал-
даьккхира республикехь 
долчу экономикин чолхе-
чу хьоле хьаьжна доцуш, 
инвесторийн тидам тIеозо 
таро хуьлуш хилар. Цо дий-
царехь, Азин агIорхьарчу 
п р е д п р и н и м а т е л ь ш ц а 
цхьаьнагIуллакхашдар къаь-
сттина мехала ду вайн ре-
гионна.

«Таханлерчу дийнахь 
республикехь чIогIа оьшуш 

ду юьртан бахаман сурса-
таш кхиорехь а, арахеца-
рехь а долу къилба-корейн 
компанешна зеделларг.  
Тайп-тайпанчу дакъошка 
инвестицеш юкъаялорца (цу 
декъехь – агропромышленни 
комплекс а) азиатийн накъо-
сташца йолу тхайн юкъамет-
тигаш чIагIъян дагахь ду тхо. 
Со тешна ву хIара барт шина 
а агIонна беркате а, пайдехь 
а хирг хиларх», – элира ми-
нистра.

Къилба Корейра инве-
сторш Нохчийчу бахкар 
цIеххьана хилла хIума дац. 
ХIокхул хьалха Нохчийн Ре-
спубликин куьйгалло дукха 
къамелаш динера къилба-
корейн «Сидон» а, «ЛС Не-
твокс» а компанешца. Цул 
тIаьхьа Нохчийн Республи-
кин экономика, мохк кхио-
ран а, махлелоран а мини-
стерствон а, Корейн «Сидон» 

компанин а куьйгалхоша 
цхьаьнагIуллакхашдаран 
хьокъехь болчу бартана ку-
ьйгаш яздира. Иштта, тепли-
цийн гIирсаш эцаран хьокъ-
ехь махлелоран барт хилира 
производствон «Агромир 
Наурский» кооперативан а, 
«Story Food» компанин а. 

«Сидон» компанин ур-
халла дечу директора Ким 
Те Юна дийцарехь Россина а, 
Малхбузенна а юкъахь йолчу 
санкцеша агропромышленни 
декъехь болу къийсархой 
(конкуренташ) дIабаьхна, 
цундела, Къилба Корейн 
дика таро ю Россин рынке 
шайн сурсаташ кхачо. 

«Корейн предприятеш 
боккха кхаъ хилла ю аг-
ропромышленни декъехь 
мукъаяьлла меттиг дIалаца 
шайн таро хиларх. Россехь 
дуккха а бахархой бу, яккхий 
меттигаш ю, беркате латта-

наш ду. Цундела, со тешна 
ву кхузахь цхьаьна болх бан 
а, гIуллакхаш дан а дика 
хьелаш хиларх», – элира Ким 

Те Юна.
Официальни цхьаьнак-

хетар дIадаьллачул тIаьхьа 
Къилба Корейра делегаци 

Алпатово юьрта кхечира, 
цигарчу «Агромир Наур-
ский» предприятехь хили-
ра. ДIадаханчу шарахь оцу 
предприятин 50 гектар лаьт-
та тIехь дIабийнера къилба 
корейн «Сидан» компанис 
юкъаяьккхинчу сортах болу 
хох.  Юьхьанцарчу хьеса-
пашца билгалдаьлла оцу 
аренашкара 1,5 эзар тонна 
хох чуэцалург хилар. 

Цул тIаьхьа, ТIехьа-
Марта а бахара хьеший. 
Цигахь, тIедогIучу шарахь, 
10 гектар лаьтта тIехь тепли-
цийн комплекс ян лерина. 
И проект кхочушйийр ю 
«Агромир Наурский» пред-
приятис «Story Food» ком-
паница цхьаьна. Теплицийн 
комплекс хир йолчу меттехь 
лаьтта буха «капсула» йил-
лина.

А.ХАСБУЛАТОВА

ЗIЕНАШ

Къилба Корейра инвесторш баьхкина Нохчийчу
хIокху деношкахь, нохчийн республикин куьйгал-

хочун кадыров рамзанан тIедилларца, москварчу «ра-
маданан четарахь» дIаяьхьира нохчийн республикин 
суьйре (мархадастийтар). цигахь нохчийн республи-
кин цIарах дакъалецира республикин правительствон 
вице-премьера, россин Федерацин президент волчохь 
нохчийн республикин куьйгалхочун юьззина бакъо-
наш йолчу векала таймасханов бекхана, республикин 
бусалба динан урхаллин председателан заместительша 
хирахматов хьамзата а, курбанов суфьяна а.

«Рамаданан четарахь» гулбелларш мархийн баттаца 
декъалбира Б.Таймасхановс. Цул тIаьхьа цигахь Нохчийн 
Республикин суьйре дIаяхьарехь гIо-накъосталла лаьцна-
чарна дезчу Къуръанашца совгIаташ а дира.

Билгалдаккха догIу, «Рамаданан четарахь» хIинцале 
гIалгIайн а, гIумкийн а (иштта Дагестанан кхидолчу хал-
къийн а) суьйренаш дIаяьхьна хилар. РогIера суьйренаш 
лерина хир ю азербайджанан а, ногIийн а халкъашна.

«Рамаданан четар» – Москвахь хIора шарахь дIахьош 
йолу культурно-гIоьналлин проект ю. Иза вовшахтохарехь 
дакъалоцу Москван бусалба динан урхалло а, Правитель-
ствос а, Россин Муфтийн совето а. Проект кхочушъяран 
адрес: Москва, Минскан урам, 2-гIа цIа, «Б» корпус.

Мархийн бутт чекхбаллалц муьлххачу а стеган (динца 
къастам а боцуш) таро ю цигахь марха даста а, хIума кхалла а.

И.ХАСАХАНОВ

МАРХАДАСТИЙТАР 

«рамаданан четарахь» – 
нохчийн республикин 
суьйре

адамашна 
аьхна а, 
атта а 
хила деза 

ИНТЕРВЬЮ

Фарз 
марханаш 
кхабаран деза 
гIиллакхаш

ИСКУССТВО 

кавказ – 
художникан 
кхоллараллехь 

Веданхой баккхийбина а ца бовлу шайна динчу совгIатах

регионан агропромышленни комплексана шайн инвестицеш юкъаяло дагахь бу уьш
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нохчийчоьнан экономика, мохк 
кхиоран а, махлелоран а министер-
ствехь хIокху деношкахь дIаяьхьначу 
аси-н рогIерчу кхеташонехь билгал-
даьккхира региональни инвестиционни 
стандартан цхьамогIа положенеш кхо-
чушъяран Iедалан органаша кхиамца 
кхочушйина хилар. хIинца юкъарал-
лин экспертиза йина кадраш кечъяран 
системина. оцу системица хьесапе эца 
дезаш ду инвесторийн хьашташ, ялх 
беттан хена чохь «цхьана корехь» рож-
ца инвестпроекташ чекхъяхаран ди-
калла. иштта теллина инвестиционни 
хьал тодарехь совето бина болх, ткъа 
иштта тарифашна пачхьалкхан ура-
халла даран декъехь Iедалан органаша 
бина болх. 

Шен отчетехь Нохчийн Республикин де-
шаран а, Iилманан а министран заместитела 
Усманов Ахьмада аьлла ма-хиллара, корма-
таллин дешаран системина юкъайогIу де-
шаран пачхьалкхан 22 учреждени. Циггахь 
белхалойн кадраш а, юккъерчу тIегIанера 
говзанчаш а кечбо 57 говзаллехула. 

ХIокху шарахь, стохкалерчуьнца дуь-
стича, Нохчийчоьнан Балха нисбаран а, 
къинхьегаман а, социальни кхиоран ми-
нистерствон а, экономика, мохк кхиоран а, 
махлелоран а министерствон а, болх луш 
болчеран а хьашташ хьесапе а эцна, оцу 
дешаран заведенешка деша дIаоьцуш бол-
черан барам 1 300 стагана алсамбаьккхина. 
Дешаран учрежденеша а, болх луш болчара 
а  бахархошна корматаллаш, говзаллаш 
Iаморехь беш болу болх цхьаьна балоран 
а, уьш вовшех дагабовлуш хилийтаран а 
лаамца балха нисбаран а,  карьеран а респу-
бликин туш вовшахтоьхна. Гуманитарни, 
техникин техникуман а, Эна-Хишкарчу 
аграрно-техникин колледжан а буха тIехь 
схьайиллина куьйга говзаллин корматал-
лийн дуккха а агIонаш йолу туш. 

Цул сов, пачхьалкхан дешаран стандарт 
кхочушъяран барамо таро а ло, оьшуш а хуь-
луьйту болх луш болчара дешаран планаш а, 
программаш хIитторехь, предприятин буха 
тIехь дешаран практикаш а, стажировкаш а 
вовшахтохарехь, дешаран гIуллакхна пред-

приятешкара лаккхара корматалла йолу гов-
занчаш, белхалой юкъаозорехь дакъалаца. 

Иштта цхьаьна гIуллакхаш дар еххачу 
ханна лерина ду. Усманов Ахьмада дий-
царехь, хIокху шарахь кхидIа а дIахьур 
бу корматаллин дешаран учрежденийн 
материально-техникин бух карлабаккхаран 
а, тIебузаран а болх. 

«Цхьана корехь» принципца инвести-
цийн проекташ юкъаялоран регламент 
кхочушъярехула эхашарахь бинчу балхах 
лаьцна эксперташна дийцира экономика, 
мохк кхиоран а, махлелоран а министран 
заместитела Бисаев Iийсас. Цо билгалдаь-
ккхира шайн министерствос муниципальни 

кIоштийн, гIалийн округийн администра-
цешца цхьаьна, меттигашка дIа а доьлхуш, 
инвестицийн майданашна лаьттан дакъош 
къасторан а, кечдаран а белхаш беш хилар. 
Уьш къастадо экономикин санехь хилар 
а, проект кхочушъялуш хилар а хьесапе а 
оьцуш. ДIабаьхьна болх бахьанехь аьтто 
баьлла инвестиционни майданашна 142 
лаьттан дакъа къасто. Инвесторшна инже-
нерни инфраструктура кечъярехь ахчанца 
гIодаран Iалашонца схьакъастийна 16 
инвестицийн проект, шайн юкъара мах 3,5 

миллиард сом а болуш. 
Проекташца билгалдеш ду лаккхара 

технологеш йолчу производствошна ре-
конструкци яр а, кхузаманан керла произ-
водствош кхоллар а, цигахь 15 эзар гергга 
стагана болх бан меттигаш а хир йолуш. 
Предпринимателийн дог-ойла тояран а, це-
ран жигаралла лакхаяккхаран а Iалашонца 
Нохчийчохь дIахьош бу нормативийн, 
бакъонийн бух тобеш-карлабаккхаран, 
гIоленашъярца налогаш тохаран, тайп-
тайпанчу кепашкахь пачхьалкхан а, муни-
ципальни а гIолацаран болх. Цу юкъадогIу 
субсидеш далар, верасалла дар, гаранти 
хилар и.дI.кх. 

Къилбаседа Кавказан федеральни окру-
гехь шайн коьрта болх дIахьош болчу на-
хана кредиташ даларехь Россин Федерацин 
пачхьалкхан (гарант) чIагIо ярна инвестици-
онни проекташ дIакъасторехь дакъалацар-
на, 2016-чу шарахь Нохчийн Республикехь 
инвестицийн проекташ кхочушъярна Къил-
баседа Кавказан гIуллакхашкахула йолчу 
федеральни министерстве инвестицийн 5 
проект хьажийна шайн юкъара мах 23,7 
миллиард сом а болуш. 

Нохчийн Республикехь кхочушъеш 

йолчу а, кхочушъян леринчу а инвестицийн 
проектийн хьокъехь хаамаш бу экономика, 
мохк кхиоран а, махлелоран а официальни 
сайта тIехь. Уьш кест-кеста карлабохуш а 
бу. Министерствос гIо до кхиоран институ-
тийн, кредитийн финансийн учрежденийн, 
инвесторийн харжаш гIуллакхна юкъаозо-
рехь. Нохчийчоьнан тоьллачу инвестицийн 
проекташна презентацеш йо ерригрос-
син а, дуьненаюкъарчу а форумашкахь-
гайтамашкахь. 

Бисаев Iийсас дийцарехь, карарчу хенахь 
дIахьош ду Нохчийн Республикин Куьй-
галхо волчохь йолчу Юкъараллин Советан 
кхеташонна кечамаш бар. Цигахь АСИ-н 
а, бизнесан а, юкъараллин организацийн а 
векалийн таро хир ю инвестицин стратегин 
уггаре а мехала гIуллакхаш дийцаре дан 
юкъадаха. Цунна хетарехь, шеко йоццуш, 
боккха кхиам бу Россин Федерацин субъ-
екташкахь инвестицийн хьолан Къоман 
рейтингехь Нохчийн Республика кхаа 
тIегIанна лакхаяьлла хилар. 17-чу меттера 
14-чу метте хьалаяьлла Нохчийчоь. 

ХIокху цхьаьнакхетарехь иштта дийци-
ра энергина йолу тарифашца Нохчийчохь 
тахана уггаре а бегIийла хьал хилар. Россехь 
юккъерчу барамехь йолчарал лахара ю уьш. 
Делахь а, кхаа шарахь юккъерчу хьесапехь 
14 процентана хьалаевр ю энергин тари-
фаш. ТIаккха Россехь юккъерчу барамехь 
йолчаьрга дIанислур ю уьш. 

Йийцаре йина Стандартан положенеш 
юьззина кхочушйина хиларца резахилира 
экспертан тобанан берриге а декъашхой. 
Цара гойту инвесторийн хьашташца йогIуш 
кадраш кечъяран система хилар, инвестици-
онни гIуллакхаллин пачхьалкхан гIолацаран 
механизмаш хилар, инвесторийн Iедалан 
органийн куьйгаллица дуьххьалдIа зIе 
латторан некъаш хилар. Нохчийн Респу-
бликин кхочушдаран Iедалан региональни 
органаша стандартан йисина йолу пункташ 
кхочушъяран дикалла йийцаре йийр ю 
АСИ-н Экспертан тобанан рогIерчу кхета-
шонашкахь. 

Д.ХАМЗАТОВ    
Суьрта тIехь: 

кхеташонан дакъалацархой 

ЭКОНОМИКА 

Нохчийчохь инвестицеш 
юкъаялоран хьал толуш ду 

боккха иэшам хилла нох-
чийн Iилманна – 2016-чу шеран 
июнь беттан 24-чу дийнахь 
кхелхина историн Iилманийн 
доктор, профессор, нохчийн 
республикин Iилманийн акаде-
мин академик ахмадов шар-
пудди. 

Ахмадов Шарпудди вина 1941-
чу шеран декабрь беттан 5-чу 
дийнахь Веданан кIоштан Тевзана 
юьртахь. 

Дешна Нохч-ГIалгIайн пач-
хьалкхан хьехархойн институтан 
историн-филологин факультетан 
къоман отделенехь (институт 
чекхъяьккхина 1964-чу шарахь). 
1969–1972-чуй шерашкахь доь-
шу СССР-н Iилманийн акаде-
мин СССР-н историн институтан 
аспирантурехь. Оццу институтехь 
1974-чу шарахь чIагIйо историн 
Iилманийн кандидатан диссертаци. 

1992-чу шарахь Ростовер-
чу пачхьалкхан университетехь 
чIагIйо историн Iилманийн доктор-
ан диссертаци.  

Белхаш бина Тевзанарчу 
бархIшеран школехь (1964–1968-
чуй шераш), Историн, меттан, 
литературин Нохч-ГIалгIайн тал-
ламан институтехь (1968–1990-чуй 
шераш). 

1 9 9 0 - ч у  ш а р а х ь  д у ь й н а 
Iилманан а, хьехархочун а болх 
беш вара Нохчийн пачхьалкхан 
университетехь (доцент, профес-
сор, кафедрин заведующи волуш). 

1994-чу шарахь Нохчийн Ре-
спубликин Iилманийн академин 
бакъонца волу декъашхо (акаде-
мик) хоржу. 1996-чу шарахь НР 
IА юкъарчу гуламехь Нохчийн 
Республикин Iилманийн академин 
президиуман декъашхо а, Iилманан 
коьрта секретарь а хаьржира. 

Мехкан а, регионан а Iилманан 
гуонашкахь Ахмадов Шарпудди 
вевзара Къилбаседа Кавказан 
къаьмнийн истори талларан воккха 
говзанча санна. Iилманан 130 сов 
белхан автор вара иза, шайна юкъ-

ахь Iилманан юкъаралло лаккхара 
мах хадийна масех монографи а йо-
луш («Имам Мансур», «Нохчийчоь 
а, ГIалгIайчоь а XVIII-чу а –XIX-чу 

бIешеран юьххьехь а», иштта кхин 
а). Нохчийчоьнан историна лерина 
шина томехь болу болх кечбаран 
авторийн тобанан декъашхо а вара 
иза. Жигара дакъалоцура къона 
Iилманчаш кечбарехь а. Иштта цо 
кечвина историн Iилманийн ялх 
кандидат. 

Iилманан белхан лаккхара мах 
хадош, 2003-чу шарахь Нохчийн 
Республикин Президентан Указаца 
Iилманчина совгIат дира «Нохчийн 
Республикин Iилманан хьакъволу 
гIуллакххо» Сийлаллин цIе яларца. 

Мехкан а, къоман а воккха па-
триот, похIме Iилманча, адамашца 
ваза хууш, догцIена, оьзда стаг а 
вара Шарпудди, иштта тхан дег-
нашкахь а вуьсур ву. 

Н о х ч и й н  Р е с п у б л и к и н 
Iилманийн академин президиумо 
халахетарца кадам бо цуьнан доь-
зале а, гергарчаьрга а. Дала гечдой-
ла Шарпуддина, Дала ийман долу 
собар лойла халахетаран дакъа мел 
кхаьчначунна. 

Нохчийн Республикин 
Iилманийн 

академин президиум  

ИЭШАМ 

ахмадов шарпудди 

кадам
Нохчийн Республикин Яздархойн союзо а, «Даймохк» газетан 

редакцин коллективо а халахетарца кадам бо историн Iилманийн 
доктор, профессор, Нохчийн Республикин Iилманийн академин 
академик, Нохчийн Республикин Iилманан хьакъволу гIуллакххо,  
ахмадов шарпудди кхалхарца доьзна цуьнан доьзале а, гергар-
чаьрга а.

Дала гечдойла цунна, Дала ийман долу собар лойла шуна а, ха-
лахетаран дакъа мел кхаьчначунна а.

Нохчийн Республикин Яздархойн союз 
«Даймохк» газетан редакцин коллектив

хIокху асаран беттан 
25-чу дийнахь, тхо, респу-
бликин шуьйрачу хаамийн 
гIирсийн векалш, новр-
гIала кхечира. «а где ваши 
коллеги-телевизионщики?!» 
бохучу хаттарца тIелецира 
тхо нохчийн республикин 
куьйгалхочун а, прави-
тельствон а администрацин 
куьйгалхочун хьалхарчу за-
меститела кашлюнов Дми-
трийс. цигахь даздан лери-
нарг «День наурской казач-
ки» дара. оцу даздаршкахь 
дакъалацархьама гулбеллера 
оьрза-гIалара а, шелков-
скойра а, Эха-борзера а 
гIалагIазкхий. цул сов, цига 
баьхкинера теркан а, Донан 
а, гIобанан а гIалагIазкхийн 
эскарийн векалш.

Дезде даздар дIадолийра 
килса чохь. Меттигерчу бахар-
хоша дийцарехь, иза ламаст 
а хилла схьадогIуш ду. Цул 
тIаьхьа дIадоладелира цхьаь-
накхетаран коьрта дакъа.

– Вайн мехкан исторехь шен 
бух а болуш де ду хIара. 1774-
чу шарахь хIокху шахьарарчу 
зударша а, баккхийчу наха а 
юхатоьхна кхерсташ лелачу 
гIезалойн тIелатар. Тахана а вай 
хIара де билгалдоккхуш хиларан 

Iалашо юха а дIайовзийта лаьа 
суна – Теркан гIалагIазкхашна 
шайн истори йовзийтар а, нох-
чийн а, гIалагIазкхийн а барт 
чIагIбар а.

Нохчийн Республикин Ку-
ьйгалхо Кадыров Рамзан вайн 
республикехь дехачу халкъийн 
барт чIагIбарехь къахьоьгуш ву. 
Цо динца а, чкъуран басца а, ях-
хьийн куц-кепаца а къестош дац 
вай. Цунна вай дерриге а цхьаъ 
ду – Нохчийн Республикин ба-
хархой, – элира шен къамелехь 
Нохчийн Республикин Куьй-
галхочун а, Правительствон а 
Администрацин куьйгалхочун 
хьалхарчу заместитела Кашлю-
нов Дмитрийс.

Ре спубликин къоман по -
литикин, арахьарчу зIенийн, 
з о р б а н а н ,  х а а м и й н  м и н и -
стран заместительна Элембаев 
Iалиханна хетарехь, нохчийн 
халкъан тIаьхьарчу 350 шеран 
истори гIалагIазкхашца йоьзна 
ю. Цунна хетарехь, лулахь беха-
чу нохчаша а, гIалагIазкхаша а 
вовшашкара ламасташ а, цхьа-
долу Iадаташ а, бахам лелоран 

некъаш а  схьаоьцуш хилла 
гуттар а.

Цунах терра къамелаш дук-
кха а дира леррина кечйинчу 
сцени тIехь. Делахь а,  цара 
дуьйцуш долу цхьа хIума ца 
тан йиш яцара – нохчийн хал-
къо кегий халкъаш а, халкъийн 

дакъош а тIелаьцна хилар а, 
республикехь халкъийн барт а, 
машар а латторхьама, цхьа къам 
а хилла, даха дезаш хилар а.

Цул тIаьхьа йоккха концерт 
а хIоттийна, гIалагIазкхий а, 
даздаршка хьовса баьхкина 
меттигера нохчий а, хьеший а 

Терка юххе баха тохабелира,  
даздар кхидIа цигахь дIадахьа 
а, сакъера а. Ткъа тхо, церан 
Iодика а йина, Соьлжа-ГIала 
юхадирзира.

И.ИСЛАМОВ
Суьрта тIехь: «День 

наурской казачки» даздар

ЛАМАСТАШ

Новр-ГIалахь – гIалагIазкхийн дезде

нохЧийн республикин ку-
ьйгалхоЧун каДыроВ рамза-
нан тIеДахкаршца ДIахьош бу 
Вайн республикин бахархойн 
Дахарна бегIийла хьелаш 
кхолларан болх. республика 
меттахIоттаран тIегIанера 
кхиаран тIегIане яьлла. ба-
хархошна Чохь Iен еш керла 
гIишлош Ю республикин 
маьI-маьIIехь: соьлжа-
гIалахь, хьалха-мартантIехь, 
шуьйтан а, ВеДанан а 
кIошташкахь и.ДI.кх. а. царах 
цхьаъ Ю соьлжа-гIалин ста-
ропромыслоВски кIоштахь 
еш йолу «маьлхан» цIе йолу 
микрорайон. ДIаДаханЧу ша-
рахь ян йолийна иза. цигахь 
Дукха гIаьтнаш Долу 5 цIа 
а, берийн беш а, машенаш 
ДIахIиттайойла а, берашна 
лоВза кегий майДанаш а, 
иштта хаза кеЧйина майДа-
наш а хир Ю. 

 Цигахь дан леринчу цIийнех уггаре 
а хьалха бух ботта болийнера 7 гIотах 
лаьттачу цIенна. Карарчу хенахь цунна 
тIехь беш болу белхаш чаккхене бирзи-
на. Цундела иза дина даьлла ала мегар 
ду. Оцу чохь ерриге а 56 петар хир ю. 
ХIинцале тIеялийна газ, электросерло, 
хи. Базабисинарш, коьртачу декъана, 
гIишлонна чоьхьара белхаш бу. Оцу 
участкан хьаькаман декхарш кхочуш-
деш Хаджиев Муслим ву. Кхузахь 
жигара болх беш бу тайп-тайпанчу 
говзаллийн белхалой: тIулгботтархой, 
хьахархой, кир-басар дархой,  сантех-
никаш, электрикаш, кхиберш. Иштта 
царна гIо до маситта тайпана технико а. 
Бахархойн дахаран хьашташна бегIийла 
хир йолуш хаьржинчу меттехь еш ю 
и объект. Адамашна мел оьшуш долу 
тоьлла хьелаш а хир долуш, керлачу 
материалех пайдаэцарца дина цIа хир 
ду иза чекхдаьлча. 

ХIара гIишло кеста йина ер ю. Иза 
шен хенахь йина ялийта тIетаьIIина 
белхаш беш кхузара белхалой.Белхан 
хьелаш а, мел оьшу гIирс а, шен хеннахь 
схьалуш алапа а хилар бахьана долуш, 
уьш дика лара а бо. Республикин Куьй-
галхочун тIедахкаршца Соьлжа-ГIалин 
мэра Хучиев Муслима шайна хьалха 

хIиттийна декхарш йоццачу хенахь 
кхочушдан кийча бу белхалой.

Иштта, дан долийна ду 9 гIотах 
лаьтташ долу шолгIа цIа а. ХIинцале 
хьалайоьттина цуьнан 7 гIат.

Кестта, шен цIарах терра къегина, 
хаза куц долчу «Маьлхан» микрорайо-

но керлачу бахархошна шен неIарш 
схьайоьллур ю. Иза сихха йина ялийта-
ран Iалашонца доггаха къахьоьгуш ю 
«Капитал» а, «Юг-Строй» а цIерш йолу 
гIишлошъяран компанеш. 

I.ТЕРЛОЕВ 

ГIИШЛОШЪЯР 

«Маьлхан» микрорайон кеста йина ер ю

Адамашна аьхна а, 
атта а хила деза 

иштта аьлла хеташ ву оцу 
ведомствон нохчийчохь йолчу 
отделенин куьйгалхо м.-Э.
ахмадов

 Россин Федерацин законода-
тельствоца, ша аьлча, «Россин Фе-
дерацехь заьIапхой социальни лар-
баран хьокъехь» долчу Федераль-
ни законца, «ЗаьIапхойн а, къеначу 
бахархойн а социальни хьашташ 
кхочушдаран хьокъехь» долчу Фе-
деральни законца, «ЗIенан хьокъ-
ехь» долчу Федеральни законца, 
«Россин Федерацехь физически 
культурин а, спортан а хьокъехь» 
йолчу Федеральни законца, Рос-
син Федерацин ГIаланашъяран 
кодексаца, Россин Федерацин 
административни бакъонаш тал-
хоран хьокъехь долчу кодексаца 
билгалдолуш ду заьIапхошна цхьа 
а новкъарло а йоцуш хаамашна, 
социальни инфракструктурин 
объекташна, транспортана, зIенан 
а, хаамийн а гIирсашна тIекхача 
аьтто болу хьелаш кхолларехь долу 
Россин Федерацин субъектийн 
кхочушдаран Iедалан органийн, 
меттигашкахь шаьш урхалла даран 
органийн декхарш, ткъа иштта и 
хьелаш кхолларе болу лехамаш 
кхочуш ца бича тIедужуш долу 
жоьпалла а.

Россин Пенсионни фондан 
Нохчийн Республикехь йолчу 
Отделенин урхалчас Ахмадов 
Мохьмад-Эмис билгалдаьккхи-

ра Отделенин гIишло ечу хе-
нахь а, ткъа иштта республикер-
чу терроториальни урхаллашна 
гIишлошъярехь а кхочушбина 
«Доступная среда» программица 
хьалха хIиттош хилла берриге а 
лехамаш.

К о ь р т а  л е х а м а ш  б а р а 
гIудалкхашкахь дIасалелачу 
заьIапхошна пандусаш яр. И лехам 
а кхочушбина. Иштта, клиентийн 
ерриге а службашкахь бегIийла 
хьелаш кхоьллина бахархой тIеэца, 
цу юкъахь дIасабахар хала долчу 
бахархошна а. Кабинеташ царна 
аьтто болуш йина. Шен гIуллакх 
чекхдаллалц хьежа везачунна 
вестибюль йина, шайн гIуллакхна 
баьхкинарш тIеэца ша-ша къастий-
на кхо кабинет йина. Цигахь чай 
мала а, садаIа а аьтто хир бу церан. 
Цуьнца цхьаьна массанхьа а меди-
цинин кабинеташ ю. Оьшуш хьал 
нисделча медицинин хьалхара гIо 
дийр ду цигахь.

Россин Федерацин Пенсионни 
фондан Нохчийн Республикехь 
йолчу Отделенин урхалчина Ах-
мадов Мохьмад-Эмина хетарехь: 
«... дIасадахар ледара, хала долчу 
адамашна Пенсионни фондан чоь-
нашкахь массо хIума аьхна а, атта 
а хила деза». Иза билггал иштта 
хилийтаран декъехь къахьоьгуш 
ву Отделенин куьйгалхо хIора 
дийнахь. 

Хь.САИДОВ

пенсионни фондан чоьнашкахь

ХЕТАРГ
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рамадан шена чохь къуръан доссийна болу 
беза бутт бу. бусалбанашна уггаре а еза хан ю 
иза. Делан Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «рамадан беттан хьал-
харлера буьйса тIееача, шайтIанаш а, жинаш 
а дIадоьхку, жоьжахатин неIарш дIакъовлу, 
кхин цхьа а неI схьа а ца йоьллуш. ялсама-
нин неIарш дIайоьллу, кхин цхьа а неI дIа а 
ца къовлуш. кхайкхамхочо кхойкху: «хIай, 
дика дезаш верг – схьавола, тIеверза! хIай 
вуон дезаш верг – юхавала, юхаверза!». ра-
мадан баттахь аллахIа жоьжахатин цIарах 
кIелхьарабохуш цхьа нах бу, иза хIора буьй-
санна хуьлуш а ду!». оццул къинхетаме ву 
вайца аллахI. Дала шен къинхетамца хIокху 
хене ваьккхинчунна, мархийн хан эрна дIа ца 
йохуьйтуш, аллахIе доIанаш дарехь а, дика 
гIуллакхаш алссам дарехь а соввалар лойла 
хIора а бусалба стагана. 

Марханаш кхабаран деза гIиллакхаш довзий-
тира «Даймохк» газетана ша еллачу интервьюхь 
Нохчийн Республикин бусалба динан урхаллин ку-
ьйгалхочун заместитела, Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
цIарахчу «Нохчийчоьнан дог» маьждиган имама 
Хабзиев Iаьрбис.

– Де дика хуьлда хьан, Iаьрби. Вайна мас-
сарна а беза, сийлахь болу рамадан бутт юкъал 
тIехбаьлла. Вайн ешархошна пайде хилийта 
хIокху беттан хазаллех лаций дийцахь. уггаре 
а хьалха хIокху баттахь стеган ойла, нийят муха 
хила деза а довзуьйтуш.

– БисмиллахIиррохьманиррохьийм. 
   Марха кхабаро стеган дегI дика до, амал собаре 

йо, муьлхха а хало лан  Iамаво. 
   Мархийн батте ваьллачунна шен нийят, ойла 

нисъяр а, Далла Iамалъяр а совдаккхар тIехь ду. 
Дала Шен Элчанна (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) совгIатна баийтина болу беза бутт бу хIара. 
Цундела, стага ша еш йолу Iамал-Iибадат кхочуш 
хилийта а, шен доIанаш кхоччуш къобал хилийта 
а, уггаре а хьалха тоба дан а деза, дохковала а веза 
шегара евллачу ледарлонашна. Делера шена гечдар 
лаха а деза, иштта Делаца шен йолу юкъаметтиг 
нисъян хьажа а веза, цул тIаьхьа Дала кхоьллинчу 
халкъаца йолу юкъаметтиг нисъян гIорта а веза. 
Нагахь санна, нехан хьакъ шена тIехь делахь, и 
юхадерзийна, стагана ша зулам динехь, и къинтIера 
ваьккхина нисвала а веза. Стеган нийят Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
ма-аллара: «ХIора а стага еш йолу Iамал иза цуь-
нан нийятца хир ю, оцу стеган нийяте хьаьжжина 
цунна Дала бекхам а бийр бу», – аьлла Дала Шен 
Сийлахьчу Къуръанехь. Шен деца-ненаца, йиша-
вешица, лулахошца йолу юкъаметтиг кIеда-мерза 
а йолуш, тIехь къа а доцуш, нехан хьакъ а доцуш 
мархийн бутт кхаба кийча хила веза хIора стаг а. 
ТIаккха Дала мукъ лахь, Дала къобал дийр ду цуь-
нан марханаш, кхачам боллуш ял а луш, диканца 
бекхам а хир бу.

 – марха кхобучу стагана тIехь хIун декхарш 
ду?

 – Марха кхобуш волу стаг шен марха дуьззина 
кхочуш хилийта, Дала ца магийначух, хьарам дин-
чух юхавала веза, хIунда аьлча, Делан Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна), марха кхобучо 
юург-мерг охьайилларе, кхачо йоций хоуьйтуш 
аьлла: «Вуон дош, вуон Iамал охьайиллина яцахь 
Сийлахь волу Дела вац цо юуург-мерг охьайилларх 
хьашто йолуш». Оцу хьадисах кхетош Джабиран 
IабдуллахIа боху: «Айхьа марха кхобучу дийнахь, 
хьайн шина бIаьрге а марха кхабийталахь, Дала 
хьарам динчу хIумане ца хьажош, шина лерге а 
марха кхабийталахь, Дала хьарам динчуьнга ла ца 
дугIуш, хьайн матте а марха кхабийталахь, Дала 
хьарам динарг оцу маттехула ара ца долуьйтуш, 
иштта хьайн куьг, ког, кхийолу дегIан меже а Дала 
хьарам динчух ларъелахь. Дела реза волчунна 
тIегIерталахь, тIаккха карор ду хьуна ирсан дакъа». 

 – марха кхабаран бакъенаш (цомгашчу, 
баккхийчу нахана тIехь дерг) муха ю?

 – Стагана дахарехь, Iер-вахаре хьаьжжина, 
цхьацца хьовзамаш тIеIиттало. Иштта мархийн 
баттахь и марха кхаба таро йоцуш нах а хуьлу: вок-
кхаллица, цамгарца, новкъаваларца доьзна хуьлу 
уьш. Рамадан баттахь оцу хьолехь болчарах лаьцна 
Дала Шен Сийлахьчу Къуръанехь билгалдаьккхи-
на: «Ша цамгарца верг, марха кхабалур доцуш я 
некъаца верг (арабаьккхина некъ хьанал белахь) 
царна Ша аьрко (паргIато) елла и марха шен аьтто 
ма-хилла меттахIотто».  Цомгашчунна, цо цамга-
рехь даьхна денош меттахIиттор долуш, некъахочо 
шен юкъардевлла денош доькхур долуш, бохург 
ду иза. Иштта, билгалдаьккхина ду, къаналлица 
доьзна, гIора эшначу нахана, марха кхаьбча ницкъ 
хуьлуш, баккхий нах гIора довш хилар. Царна ка-
фарат дар ду тIехь – хIора суьйранна цхьана стаге 
марха дастийтар. Иштта, Рамадан бутт чекхбаьлча 
хIора дийнан закат дала а деза (таханлерчу дийнахь 
вайн динан урхалло билгалдаьккхина ялтин барам 
25 сом ду). 

– рамадан дийнна бутт кхабар маца дуьйна 
тIехь ду стагана (бераша марха кхабаран до-
залла)?

– Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) шен дашехь далийна: «Шен доьзалхочуьнга 
ворхI шо кхаьччахьана ламаз де ала, итт шо кхаь-
чначул тIаьхьа човха а веш дайта. Иштта марха а 
ду. ВорхI шо кхаьччахьана кхоъ я ворхI кхобуьйтуш 
Iамо веза шен доьзалхо, ткъа итт шо кхаьчначул 
тIаьхьа човхош а кхабийта деза. Ткъа дийнна 
Рамадан бутт кхабар тIехь ду пхийттара ваьллачу 
стагана, кхидолу фарзаш санна. 

– рамадан баттахь йогIучу «лайлатуль къа-
дри» буьйсанан дозаллех лаьцна дийцахьара 
ахь, Iаьрби.

   – Вайн Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), ша къинхетаме хиларе терра, дехна 
Везачу, Сийлахьчу Деле шен умматах къинхетам 
бар. Яханчу заманчохь, цхьана дийнахь шен ас-
хьабашца, Исраилан доьзалшкахь цхьа къонах 
хиллера, Делан дин доккхуш, и лардеш къахьоьгуш 
гIазотан новкъа ваьлла. Цо эзар баттахь къахьегна 
хиллера, Делан новкъахь. Цунна хилла йолу ял 
юьйцуш хилла цара. 

Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) а сатесна, Элчан асхьабаша а сатесна хилла 

оцу йоле. 
  Цул тIаьхьа, Элча (Делера салам-маршалла 

хуьлда цунна) Деле кхайкхина: «ХIай, Веза а, 
Воккха а Дела, дуьнен чохь йоккхучу заманчохь 
уггаре а кIеззиг хан тоьхна даийтина уммат ду 
Ахь суна даийтинарг, оцу йоле муха кхочур ду 
сан уммат, и ял муха хир ю те царна», – аьлла. Цу 
хенахь Дала совгIатна «Лайлатуль Къадри» буьйса 
яийтина цунна.

   Баккъал а, Сийлахь Къуръан стиглара охьадос-
сийна вайн Элчане (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) оцу езачу буьйсанна. 

«Оцу буьйсанна сахиллалц Iамал-Iибадат 
диначунна, цунна ял лур ю Ша, эзар баттахь оцу 
Исраилан доьзалшкарчу къонахчо даьккхина долу 
гIазот лур ду Ша, иштта, эзар баттахь багахь марха 
а долуш Iамал йича санна ял хир ю цунна», – аьлла 
ду сийлахьчу Къуръанехь. Оцу буса Дала Жабраил 
малик, цуьнца цхьаьна эскарш охьадисса до дуьнен 
тIе. Iуьйра ламазан хан хиллалц и эскар дуьнен 
тIехь хуьлу и буьйса маьрша а хуьлу. Иштта еза 
ю «Лайлатуль Къадри» буьйса. Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) шен хьадисехь 
аьлла: «Лайлатуль Къадри» буьйса бакъ хиларх 
теша а тешаш, шен ял хиларе сатуьйсуш, цу буса 
Iибадат диначунна гечдийр ду цуьнан къиношна».

– Iаьрби, рамадан бутт чекхбаьлча закат 
даларан бакъенаш йовзийтахь вайн ешархошна.

– Рамадан бутт чекхбаьлча, дийнна беттан закат 
дала деза. Вай «сахь» олу цунах. Динан урхалло 
билгалбаьккхина бу сахьан барам – 2 кийла 6–7 
бIе грамм. Хьанафин мазхIабехь болчу Iеламнаха 
магийна и закат ахчанан барамехь дала. Царна 
тIетевжина вай и доккхуш хилча, цара лелош болу 
барам лело беза, сов ца довлуш, тIаьхьа ца дуьсуш. 
Церан 3 кийла ялта – 50 сом ду, иштта цхьана доь-
залхочунна тIера 50 сом ду закат (могашалла йоцуш 
висинчунна хIора мархин денна тIера 25 сом ду). 

   И закат даларан шен маьIна ду. Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда Цунна) аьлла: «Ахь 
кхаьбна долу марханаш стигална лаьттанна юкъахь 
кхозуш хуьлу, шена тIера фарз закат дIадаллалц». 
Закат дIаделча бен марханаш дIакхочуш дац. Дуь-
нен чу ваьллачу хIора доьзалхочунна тIера даккха 
дезаш ду закат. 

– марха достучу дийнан Iийда ламазан до-
заллех лаций дийцахь.

   – Iийда ламазе вахар суннат ду, вайн Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) лелий-
на ду иза. Мархийн бутт чекхбаьлча Iуьйра хан 
дIаяьллачул тIаьхьа, делкъа ламазан хан хилале 
йолчу ханна юкъахь хуьлу Iийдан хан. Iийда ламазе 
воьдуш цхьана новкъа вахар, кхечу новкъа юха вар 
а ду суннат. 

   Дала шен Сийлахьчу Къуръанехь боху: «Ада-
ман бераша мел еш йолу Iамал Шена еш ю, иштта 
марханаш а Шена кхобуш ду. Церан марханашна 
бекхам Ша бийр бу».  Иштта, цхьана хьадисехь 
далийна: «Марха кхаьбначунна шозза хазехетар 
дийр ду Ша, шозза воккха а вевойтур ву Ша иза. 
Хьалхара – марха достучу дийнахь цо кхаьбначу 
мархийн ял цунна дIаяларца, Iийда ламазе веанчу 
стагана оцу маьждиган неIарехь лаьтташ маликаш 
ду, оцу маликаша дIакховдош ду царна совгIат. 

ШолгIа – стагана уггаре а оьшучу заманчохь, 
Дала барт хоттучу дийнахь. Оцу Къематдийнахь 
стагана шапаIат дан догIур ду цо дешна Къуръан, 
цуьнан ламаз, марха. 

– марха достучу дийнан дозалла а, хазалла 
а йовзийтахь, Iаьрби.

  – Бусалбачу нехан дезденош – марха досту а, 
гIурбанан а денош ду. Оцу деношкахь шен тIе цIена 
хIума юьйхина аравалар, хазахетар гучудаккхар 
тIехь ду бусалба стагана. Дуьнен чуьра берриге а 
бусалбанаш вовшийн декъалбеш оцу дезачу денца, 
вовшийн марханаш къобалдеш, самукъадаьлла 
хуьлу. Оцу дийнахь наха шайна юкъахь уьйраш 
чIагIйо, вовшашка хаза дешнаш олу. 

– ешархоша пайда оьцу долу, мухьаммад 
пайхамаран (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) заманахь мархийн бутт муха лоруш хил-
ла довзуьйтуш цхьа дийцар дийцахьа, Iаьрби.

  – Элчан (Делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) асхьабаша (Дела реза хуьлда царна) Рамадан 
бутт тIекхачале кечам бора. Оцу заманчохь шайн 
Делаца йолу юкъаметтиг тоба а дой тойора цара. 
Иштта, шайна тIехь долу нехан хьакъ юхадерзадора 
цара, шайгара цхьа зулам даьллехь, цунна дохко а 
бовлий, тоба дора, хаддаза гечдар доьхура Деле.

   Цул сов, оцу батте даха ахь тхо бохуш, и бутт 
тIекхачале дикка хьалха дуьйна доIанаш дора 
цара. Ткъа и беза, шаьш сатийсина бутт тIекхаьчча, 
дуьненан массо а хIума охьа а дуьллий, Iибадатна 
чубулуш хилла уьш. Къуръан дешарца, Дела хьа-
хаварца, Iибадат деш мархийн бутт денбеш хилла 
цара. Ткъа и бутт чекхбаьллачул тIаьхьа, еххачу 
заманчохь, шайн марханаш къобал дар доьхуш 
боьлхуш а хилла уьш. 
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ИНТЕРВЬЮ

Фарз марханаш кхабаран 
деза гIиллакхаш

Фарз мархийн Рамадан бутт 
– шеран 12 баттах иза цхьаъ бен 
бац, АллахI Дала Мухьаммадан 
(I.с.в.с.) умматна кхабар фарз дина 
билгалбинарг. Вай мел кийча ду 
АллахIан дуьхьа ца юуш, ца мо-
луш, ца дуьйшуш, куьг, бIаьрг, лерг 
лардеш, Iамалш дукхаян хьажарца 
буьйса денъеш къахьега. Дала вай 
зуьйш ду, ткъа вай вешан амал, со-
бар, ийман зоь.

Бусалба стаг дийнна шарахь 
а, шен дерриге а дахарехь а хила 
веза шен амалшна асар деш, вуониг 
орамца бухадоккхуш, дикачуьнга 
зIийдиг тосуьйтуш. Фарз мар-
хийн Рамадан бутт къинхетаман, 
Iамалийн бутт бу.

Делан къинхетамца бусалба 
динан бехкамаш бовза а, уьш лар-
бан а хьовсуш болу нах, шо-шаре 
алсамбуьйлуш бу вайн махкахь. 
Диканиг дуккха а хила лаарна вайна 
юкъахь цхьа кIеззиг вуониг гича а 
ца дезало вайна.

Мархийн баттахь хьаьнггахь 
а къаьсттина товш ду гIиллакх-
оьздангалла.  Дукха дуьйцуш ца 
дезахь а, бусалба стаг шен духарца, 
маттаца, шен ницкъ ма кхоччу, мел 

жимачу хIуманна тIехь а оьзда хила 
хьаьжча хаза ду. Зудчуьнгахь товш 
дац духар оьзданиг доьхна яцахь 
я ша олучу дашца иза къинойх 
ларлуш яцахь. Боьршачу стагехь 
товш дац марханаш долчу нахана 
юкъа веана бага цигаьрка лоьцуш 
велахь. Вайна ца дезало хIума Дал-
ла дезалойла яц. Мархийн баттахь 
дукха ойланаш хьийза коьрте вайх, 
вайн гIиллакхех.

Тхайн юьртахь, Шелахь, яь-
хначу Iабдуллин йоьIан Маликин 
гIиллакхех дийца лаьа суна. (Дала 
декъалйойла, йоцуш ю иза).

Маликас базарара я туьканара 
эцна йохьу юург цкъа а чекх са-
гучу тIоьрмига чохь ца йоуьйтура 
шен доьзале. Доьзал кхетош аьлла 
хиллера  цо: «Адамийн таронаш 
цхьабосса яц. Бен-берса юург эца 
аьтто боцу буобер, я йисина Iаш я 
пхора зуда, иштта, доьзал боцуш 
цхьалха Iаш волу воккханиг дуь-
хьал кхета тарло шуна, новкъахь. 
Цара сатосур йолу хIума гойтуш ма 
хьолаш. Мискачо сатесна а йолуш 
сискал яарх лардойла вай Дала. Вай 
ваьшна ца хууш тIелетош долу къи-
нош а тоьар ду, са а кхочуш, къинош 

хууш тIехьарчорах лардала хьовса 
деза вай». Иштта цхьана дийнахь 
кхетийначу   доьзална гуттаренна 
а тоьира ненан хьехам. Цул тIаьхьа 
нехан бIаьрг тIе хIуттуш, чекх са 
гучу тIоьрмига чохь ца лелайо оцу 
доьзало юуш йолу цхьа а хIума. 

   Деза, гIора дIадоккхуш долу 
гIуллакхаш мархийн бутт тIекхачале 
до дукхах йолчу пачхьалкхашкахь. 
Ткъа вай хIунда ду а ца хаьа, халоне 
даккха Iемина ду массо а хIума. 
Мархийн баттахь, кхобуш марха а 
долуш, ремонт, «варенеш-соленеш» 
йо. Цхьана а шарахь дага а ца догIу, 
и гIуллакхаш хьалххе дIадерзийна, 
мукъадовла. Мархийн бутт уггаре 
а хьалха Далла Iамал ян баийтина 
бутт хилар тидамехь латто а деза. 
Хазачу гIиллакхех ду марха даста 
шен лулахо чукхайкхар, цомгаш-
чунна кхача эцна вахар. Вай дина 
цхьа дика а, даьккхина цхьа сагIа 
а уьттазза сов доккхуш комаьрша 
ву АллахI.                                                                                                          

Вайна дага мел догIу, Мархийн 
бутт тIекхаьчча, сурсатийн мехаш 
хьалабоху вайн туьканашкахь, ба-
зарашкахь. Ткъа бусалба пачхьалк-
хашкахь бехачу вайнаха шайна 

мел-ял хинйолу некъ лоьхуш хилар 
хааделла суна.

 Мел доца ду вайн дахар. Шина 
урокана юккъехь тоьхначу горга-
лин хеннал бен яц вайн оьмар. Ткъа 
оцу хенахь чохь маса Iуьйренна  
гина со, буйна лаьцначу суьлха-
нашца я Далла суждане яхна Iаш?..

Iуьйран ламазна гIевттинчу 
нехан хIусамера еттало серло го 
боху маликашна. Цара тоьшалла 
дийр ду вайна къематдийнахь. 
ШайтIано марздина коча доьхкина 
дуьненан хIуманаш дIадаха ницкъ 
карийча, мел аттачу дер дара вайн 
дахар. Доьхна хIума дац тIекIал 
йина петарш цахиларх, деши-
дети цахиларх. ГIаланаш йийгIа 
дахкийтина дац вай Дала дуьнен 
чу…Эхартахь хIусамаш йогIа 
кхуьийла вай! Уьш алапех, премех 
йогIалуш а яц. Делан дуьхьа йинчу 
Iамалах бен, Делан дуьхьа динчу 
гIуллакхех бен. Мел хаза самадолу 
дуьне Iуьйранна, маликаша набар-
ха хьоьсту жима бер санна. Делан 
дуьхьа доцург бен, даггара доцург 
бен, шена чохь цхьа а хIума вай сел 
хьере хиллал дош доцу дуьне…

З.ЭЛЬДЕРХАНОВА

ВАЙН ГIИЛЛАКХАШ

Мархийн баттахь ен ойланаш

Хьекъале дара, цхьаъ 
волчу АллахIана Iибадат де, 
цхьа а хIума хезаш а, я гуш 
а доцу суьрташ, тIулгаш 
дIатаса бохуш, кхайкхам 
цIеххьана цабар. Юьхьан-
ца кхайкхам къайлах бира, 
цул тIаьхьа Мухьаммада-
на (IалайхIис-солату вас-
салам) уггаре а гергар-
чу нахана юкъахь бира, 
цул тIаьхьа – гуш-хезаш 
Iаьрбашка а, берриге а нахе 
а бира. Юьхьанца бакъ дин 
Ислам кхайкхор къайлах 
дара, оцу хенахь Iаьрбашна 

дагахьдоццург иза долу 
дела. Церан дайша а, де-
дайша а лелийна харц дин 
дIатаса бохург, цIеххьана 
хезча, ловр дацара цара. 
Шайна марзделларг дитий, 
бакъ дин Ислам тIеэца аьл-
ча, реза а хир бацара уьш. 
Iадатехь чIагIделла хIума 
дитийта атта ма дац, цкъа 
хьалха нах кечбина, уьш 
тешийначул тIаьхьа бен. 
Делера солават а, салам а 
хиларо юьхьанца дин ду-
ьйцуш дацара шена тешаме 
волчуьнга бен. МустIафа 
ша ма ву уггаре а хьалха 
ийман диллинарг (АллахI 
Делах тешнарг), Дала шега 
доссийна китаб (Къуръан) 
бакъдинарг. Зударшлахь 
хьалха ийман диллинарг, 
цо мел олу дош бакъдина 
йолу Хадижат ю, хало-
нашкахь цунна даима гIо 
деш лаьттина йолу. Элчан-
на (I.с.в.с.) ца дезаш долу 
хIума шена хезча, и син-
гаттам дIабоккхуш, цунна 
дуьхьал болчу нехан балех, 
шен ницкъ ма-кхоччу, иза 
кIелхьарвоккхуш хилла 
йолу. Элчанна ламаз эцар 
а, ламаз дар а Iамош Жа-
браил малик дара (Делера 
салам хуьлда цаьршинна), 
тIаккха Элчано (I.с.в.с.) 
дийриг дан Iемаш Хади-
жат а яра. Мухьаммадан 
(I.с.в.с.) девешин кIант Iела 
схьавеача, цунна гира и 
шиъ ламаз деш. Цо элира: 
«ХIара хIун ду ашшимма 
дийриг?» Элчано (I.с.в.с.) 
элира: «АллахIан дин ду 
хIара, Цо шен Элчане нахе 
дIакхайкхадайта даийтина 
долу. Шеца накъост во-
цуш, цхьаъ волчу Далла 
гIуллакх дехьа ахь а», – аь-
лла. Iелас а ийман диллира 

тIаккха. Оцу хенахь цуьнан 
шийтта шо дара. Iелас ша 
жима волуш ийман дилли-
на дела, цо цкъа а йина яц 
суьрташна Iамал, цундела 
бусалбанаша иза хьахийча, 
«КаррамаллахIу важхIахIу» 
(Дала сий дойла цуьнан) 
олу. Берашлахь уггаре а 
хьалха ийман диллинарг 
ву иза. ТIаккха Хьарисатан 
кIанта Зайдас ийман дилли-
ра. Делера солават а, салам 
а хиларо лай волчуьра маьр-
шаваьккхина, цул тIаьхьа 
шен кIант вина ву иза. Элча-

нан (I.с.в.с.) нана елча, иза 
кхаьбна йолу Умму-Айман 
ю царал тIаьхьа ийман дил-
линарг. 

абу-бакр сиддикъа 
ийман диллар 

Маьршачу нахах уггаре  
а хьалха ийман дилина боьр-
ша стаг Абу-Бакр Сиддикъ 
ву. Дала Мухьаммаде пай-
хамаралла далале а цуьнан 
доттагI хилла волу, цуьнан 
хаза гIиллакхаш девзаш, дIа 
мел олучу дашехь иза бакъ-
луьйш хилар хууш волу. 
Абу-Бакра ийман диллар бу-
салба динна чIогIа пайдехь 
дара, къурайшийн нахана 
юкъахь иза цIеяххана стаг 
а, лоруш тхьамда а, хьола-
да а, сий, хаза гIиллакхаш 
долуш, миска нахана дика, 
комаьрша а хиларна. Делан 
Элча (IалайхIис-солату вас-
салам) шена дуьхьалкхетча, 
Абу-Бакра хаьттира цуьнга: 
«Къурайшийн наха ахь тхан 
суьртийн деланаш къобал 
ца бо бохуш, ма хезна суна, 
бакъ дуй иза?», – аьлла Пай-
хамара (IалайхIис-солату 
вас-салам) жоп делира: 
«ХIаъ. Со АллахIан Элча 
а, Цуьнан Пайхамар а ву, 
Цо Шен омра кхочушдан 
хаьржина. ХIай, Абу-Бакр, 
ас хьо а кхойкху Шен на-
къост воцуш, Ша цхьаъ 
волчу АллахIана Iибадат 
даре». Абу-Бакра сихо йира 
Дела цхьаъ ван, Цуьнан 
Элча бакъван. Цо элира: 
«Сайн дел а, сайн ненал 
а веза ву хьо суна. Бакъ-
ван хьакъ ву-кха хьо. Ас 
дог тешна, тоьшалла до 
АллахI воцург кхин Дела 
цахиларна а, хьо АллахIан 
Элча хиларна а». Абу-Бакр 
Элчанан вазиран (гIоьнчин) 
метта хилира, Элча (I.с.в.с.) 
цунах массо хIуманна тIехь 

дага а волуш. Къурайшийн 
тайпанан наха ийман мел 
диллинчаьрца мостагIалла 
лаьцнера. Царна зенаш а 
дора цара. Элчанца (I.с.в.с.) 
шайна мел гинарг, цуьнца 
къамел динарг, цуьнца охьа-
хиънарг ца везара царна. 
ХIетте а, Абу-Бакр Сид-
дикъа ша ийман диллича, 
шен дин гучудаьккхира, 
шен доттагIашка цхьаъ вол-
чу АллахIана Iибадат даре а 
кхайкхира. 

Шен къомана дукха-
везаш стаг вара иза, оьзда 

лелар долуш. Шайн къу-
райшийн нахана дика дерг, 
вуон дерг массарал дика 
хууш вара иза. Тешаме а, 
хьекъале а, хьанал мах-
лелорхо а вара иза. Шех 
тешаш мел верг а, ша волчу 
вогIуш, шеца цхьаьна мед-
жлисехь охьахууш мел верг 
дине кхайкхира цо. Иза ба-
хьана долуш, къурайшийн 
берхIитта тхьамдано нийса 
дин тIеийцира. Абу-Бакр 

цхьаьна а волуш, Элчанна 
(I.с.в.с.) тIебаханера уьш. 
Элчано (IалайхIис-солату 
вас-салам) Ислам довзий-
тира царна, деза-сийлахь 
долчу Къуръанан аяташ 
дийшира. Ислам бакъ дин 
хилар а хаийтира. ТIаккха 
цара дин тIеийцира, лама-
заш дира. Ийман диллинчех 
хьалхарнаш бу уьш. Царах 
хIора а къурайшийн тайпа-
нах цIеяххана болчу нехан 
хьалхара стаг вара, шайна 
юкъахь дин довзуьйтуш, 
иза лардеш, цуьнга нах 
кхойкхуш. И тоба, бусалба 
дин шеца дIадоладелла, оцу 

динан тIум ю. Царах тера 
хила, наха цаьрца ийман 
диллар тамаша а бацара. 

гуш, хезаш дин кхайк-
хор 

АллахIа Шен Пайхама-
ре омра дира, гуш-хезаш 
(аз айдеш) дIакхайкхаде 
нахана бакъ дин Ислам, 
аьлла. Дала аьлла: «гу-
чохь дIакхайкхаде хьай-
га омра динарг, (Дела-
ца) накъост лоцучарах 
дIаверза». (къуръан, 15 
сурат, 94 аят). (Хьайн дин 
гучудаккха, гуш-хезаш 
дIакхайкхаде Делаца на-
къост лаьцнарш тергал ца 
беш, бохург ду иза). Делан 
омрина муьтIахь хилла, 
юьхьдуьххьал гуш-хезаш 
дин кхайкхо хIоьттира Де-
лан Элча (I.с.в.с.). ТIаккха 
Дала омра дира, хьайн доь-
зална тIера хьайн гергарчу 
нахана тIера дIаволало, 
аьлла. Дала аьлла: «ахь 
хьехам бе (кхерам таса) 
хьайна юххерчу гер-
гарчаьрга. кIеда-мерза 
хила муъма нахах хьайна 
тIаьхьахIиттинчаьрца. 
цара хьуна Iосалла яхь, 
ахь ала: «со цIена ву-кх 
аш дечух» (къуръан, 26 
сурат, 214–216 аят). ХIара 
аяташ шега диссича, Делан 
Элча (I.с.в.с.) дин кхайкхо 
вуьйлира шен гергарчарна 
юкъахь. Цара тIегулбелла 
элира цуьнга: «ХIун боху 
ахь?», – аьлла. Сафа бохучу 
лам тIе ваьлла, элира цо: 
«ХIокху лома тIехьа, шуна 
тIелата кечбелла дошлой 
бу аьлча, тешар дарий шу 
сох?». Цара элира: «ХIаъ, 
тхо тешар дара хьох, цкъа 
а хьо харцлуьйш тхуна ца 
хезна дела». ТIаккха цо 
элира: «Баккъал а со Дала 

ваийтина ма ву шуна, шуна 
чIогIа Iазап ца хилийта, шу 
лардан». 

Абу - Л а х I а б а  э л и -
ра: «ТIепаза дойла хьу-
на хIара де. Иза дийца 
гулдина ахь тхо? Лекха 
волчу АллахIа доссийра 
тIаккха: «хIаллакьхили 
абу-лахIабан ши куьг, 
ша а хIалакьхили иза. 
кIелхьара ца ваьккхи иза 
цуьнан хьоло а, цо гулдин-
чо а. Вогур ву иза алу йол-
чу цIергахь, цуьнан зуда а 
(йогур ю цIергахь) дечиг 
кхоьхьург. шен логах бо-
луш хурманан диттан хье-

сан муш» (къуръан, 111 
сурат, 1–5 аят). Элчанна 
(I.с.в.с.) чIогIа мостагI хил-
ла дуьхьалваьлла цуьнан 
деваша вара Абу-ЛахIаб. 
Оцу Абу-ЛахIабан зуда 
Умму Жамил а яра Элчан-
на (I.с.в.с.) дуьхьал. Цул 
тIаьхьа иза бакъ дин Ислам 
кхайкхо вуьйлира дийнахь 
а, буса а, къайлах а, гуш-
хезаш а, цхьа а дуьхьало 
тергал ца еш, цхьаьнгга а 
сацалур воцуш, нах бол-
болчу дIавоьдуш. Шена 
дуьхьал мел кхеттарг бакъ 
дине кхойкхура, цхьа а къе-
стамаш ца беш: лай велахь 
а, маьрша велахь а, ницкъ 
болуш велахь а, гIийла ве-
лахь а, хьал долуш велахь 
а, къен велахь а, гергара 
велахь а, хийра велахь а. 
Оцу хIуманаш тIехь дерри-
ге а халкъ цхьатерра нийса 
дара цунна. 

къурайшийн наха Эл-
чанна (I.с.в.с) дуьхьало-
наш яр 

Шайн ницкъ ма-кхоччу 
Делан Элчанна (I.с.в.с.) дуь-
хьалонаш еш бара къурай-
шийн нах, шайн ницкъ ма-
кхоччу зенаш деш а бара. 
Цунах къахеташ, цуьнгахьа 
гIодоккхуш, иза ларвеш 
цуьнан деваша Абу-ТIалиб 
а вара. Шен гергарчу нахах 
цунна дуьхьалваьлларг де-
ваша Абу-ЛахIаб бен кхин 
цхьа а вацара. Уггаре а вок-
кха мостагI иза вара. Му-
хьаммад (IалайхIис-солату 
вас-салам) АллахIан омра 
– пайхамаралла кхочушдеш 
вара, шена еш йолу дуьхьа-
лонаш а, деш долу зенаш а 
тергал ца деш. Нах Исламе 
кхойкхуш вара иза, шен 
дикачу кхетамца, чIогIачу 
ийманца. Оцу кхайкхамах 

иза юхатоха хIокху Iаламехь 
цхьа а ницкъ хир боцуш. 
Массо тайпа новкъарлонаш, 
зенаш дора цунна, хIетте 
а, собаре вара иза оццул 
чIогIа дуьхьалбевллачу 
мостагIашца, Дала ша тола-
валлалц. Веза-Сийлахь вол-
чо аьлла шен дашехь: «аш 
Далла гIо дахь (цуьнан 
динна а, цуьнан Элчанна 
а), цо шуна а гIо дийр ду, 
шун ког чIагIбийр бу (шу 
чIагIдийр ду)» (къуръан, 
47 сурат, 7 аят) 

С-М.МУРТАЗАЕВ, 
Iеламстаг

ИСЛАМАН СЕРЛОНЕХЬ

АллахIана Iибадат даре кхойкху 
Мухьаммада (I.с.в.с.) 
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25      02:30      12:30     16:15      19:46        21:37
 
26      02:31       12:30      16:15      19:46        21:37

27       02:32      12:30      16:15      19:46         21:37

28      02:32     12:30     16:15     19:46       21:37

29       02:33      12:30      16:15      19:46         21:36

ламазан хенаш

28-гIа июнь
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +29 градус, мархаш а йолуш, догIа а 
догIуш
буьйсанна…+21 градус, кIеззиг мархаш а йолуш, 
жимма догIа а догIуш;

29-гIа июнь
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +31 градус, екхна а йолуш, 
буьйсанна… +21 градус, екхна а йолуш.

23-чу июнехь соьлжа-гIаларчу респу-
бликин къоман музейхь гагарин григо-
рийн суьртийн гайтам схьабиллина. нох-
чийн республике г.гагаринан суьрташ 
дохьуш баьхкина Дагестан республикин 
гамзатова патIиматан  цIарахчу изобра-
зительни искусствийн музейн белхахой. 
гайтам даздаран хьолехь схьабоьллуш 
йистхилира къоман музейн директо-
ран Iилманан балхехула заместитель 
йолу Эльбуздукаева тамара. цо Даге-
станера баьхкина хьеший бовзийтира 
п.гамзатован цIарахчу изобразительни 
искусствийн музейн фондаш карахь йолу 
амирханова хатажи а, музейн изобрази-
тельни искусствийн отделан заведующи 
сергеев александр а. 

Х.Амирхановас дийцира художникан 
Г.Гагаринан дахаран а, кхоллараллин а не-
къах лаьцна чулацаме дуккха а хIуманаш. 
Художникан гайтаман цIе «Кавказан духарш» 
аьлла ю. 1839-чу шарахь Ю.М.Лермонтов 
вевзина, цуьнца цхьаьна дуьххьара Кавказе 
веана хилла Гагарин Григорий. Кавказехь 
дехачу къаьмнийн къоман духарш, адамийн 
сибаташ, васташ дукхадезаделла цунна. 
Лермонтовца цхьаьна «ВаларгтIехь хиллачу 
тIеман эпизод» а, «Кавказан тIеман юккъера 
эпизод» а, акварелаца диллина и ши сурт ду 

дуьненахь а девзаш. 
Г.Гагарин Петербургехь вина, 1810–1893-

чу шерашкахь ваьхна ву. 1816–1832-чу ше-
рашкахь Италехь а, Францехь а ваьхна, 1826–
1839-гIа шерашкахь дипломатин гIуллакхехь 
хилла иза, юха, 1841–1864-чуй шерашкахь 

бIаьхаллин гIуллакхш кхочушдина. 
Тифлисехь Iийна иза. Цигахь акварельца 

а, къоламца а йиллина цо шен «Кавказан 
духарш» суьртийн сери. Иза Парижехь хьов-
сархойн гайтаме яьккхина 1857-чу шарахь. 
Нохчийн кешнаш, духарш ду оцу коллекцина  

юкъахь. 
Гайтамехь къамел динчу Сергеев Алек-

сандра билгалдаьккхира: «Кавказ шен 
Iаламца, адамашца, адамийн гIиллакхашца 
дукхаезаелла хилла художникана. Ца езалой-
ла а дацара. Гагаринах художник «ша Iемина» 
хилла ву, оцу корматаллина дешна ца хилла 
цо, цхьа наггахь дуьненахь а гIарабевллачу 
художникех волчу Брюлов Карлан дарсах 
пайдаэцар доцург. Кавказе кхузза веана суьр-
таш дахкархьама. XVIII-чу бIешарахь хилла 
Кавказ а, цуьнан къаьмнийн васташ а шен 
суьрташкахь цо гайтаре терра, тахана хазна 
санна карийна вайна цуьнан суьрташ». 

Хьовсархойн кхиэле диллинарг дерриге 
а 64 сурт ду. Гайтам Кавказан къаьмнийн 
духарашна лерина хиларна Пачхьалкхан 
«Вайнах» хелхаран ансамблан куьйгалло 
а ансамблан доларчу духаран коллекцина 
юкъара зударийн а, божарийн а духарш даь-
хна гайтамна улле. 

Гайтам 20-гIа август кхаччалц лаьттар 
бу. Ширачу замане бIаьрг тоха хан караяй, 
гайтаме кхача хьовса, цигара суьрташ – вайн 
историн агIонех цхьаъ ю. 

З.ЭЛЬДЕРХАНОВА 
Авторан суьрта тIехь: Г.Гагаринан 

суьртийн гайтам схьабеллар

ИСКУССТВО 

Кавказ – художникан кхоллараллехь 

НОХЧИЙН ПАЧХЬАЛКХАН 
«ГРОЗНыЙ» ТЕЛЕКАНАЛЕХЬ 
«IАЛИМУН» ОЛИМПИАДИН 
ФИНАЛЬНИ ЛОВЗАР ХИЛИ-
РА. 2016-ЧУ ШЕРАН МУЬРАН 
ТОЛАМХОЙ БИЛГАЛБЕВЛИРА 
ЖАМIАШ ДИЧА. ДАГАДАИЙТА 
ЛАЬА, «IАЛИМУН» ОЛИМПИА-
ДА ХIОРА ШАРАХЬ ДIАХЬОШ 
Ю РОССИН КУНТА-ХЬАЬЖИН 
ЦIАРАХЧУ ИСЛАМАН УНИВЕР-
СИТЕТАН МУТАIЕЛАМАШНА 
ЮКЪАХЬ. ХIОКХУ ШАРАХЬ 
ОЛИМПИАДЕХЬ ТОЛАМ БАЬ-
ККХИНЧАРНА ЮКЪАХЬ ВУ 
ЗАГАЕВ IЕЛА, ТАЙМУСХАНОВ 
МОХЬМАД, УМАЛАТОВ МАН-
СУР, ТКЪА ИШТТА ШИКИЕВА 
МИЛАНА. 

Кхаа муьрехь хилира олим-
пиада. Хьалхара схьакъасторан 
мур олимпиада дIакхайкхийначу 
дийнахь дуьйна лоруш бара. 
ШолгIачу муьрехь ловзуш берш 
схьакъасторан муьрехь хьал-
хара меттигаш яьхнарш бара. 
(Иза эхафиналан ловзар дара). 
КхоалгIачу, финальни муьрехь, 
ловза бакъо хилларш «некъаш 

тIехь» толамаш баьхнарш а, 
нийса жоьпаш луш «орденаш» 
мелла а алсам яьхнарш а бара. 
Мухьаммад Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дахарх а, ислам динан исторех а, 
философех а долу хаттарш дара 
олимпиадин дакъалацархойн ха-
арш зерхьама луш хилларш. 

Телевизионни «Iалимун» 
гуманитарни олимпиада Нох-
чийн Республикин кегийрхойн 
гIуллакхашкахула йолчу мини-
стерствос, Нохчийн Республикин 
бусалбанийн динан урхалло, 
Россин Кунта-Хьаьжин исламан 
университетаца а, Нохчийн пач-
хьалкхан «Грозный» телерадио-
компаница  а цхьаьна дIахьош  ю. 

Олимпиадин толамхошна 
совгIаташ дIадалар карарчу ше-

ран 30-чу июнехь Кегийрхойн 
цIийнехь хир ду. Даздаршкахь 
кхин цхьа хаттар а хир ду толам-
хошка дан. Оцу хаттарна нийса 
жоп деллачунна ХьаьжцIа ваха 
аьтто бийр бу. 

З.ХИЗИРОВА 
Суьрташ тIехь: «Iалимун» 
олимпиадин дакъалацархой 

ИЙМАНЕХЬ КХЕТОШ-КХИОР 

«Iалимун» 
олимпиадин 
толамхой 
билгалбевлла

хIокху Деношкахь 
журналистийн скВе-
рехь наркоагрессина 
Дуьхьало ярна Дуь-
ненаЮкъарЧу Денна 
лерина «хаамийн Че-
тар» цIе йолу гIуллакх 
ДIаДаьхьира.  иза ВоВшах-
тоьхнера нохЧийн ре-
спубликин кегийрхойн 
гIуллакхашкахула йол-
Чу министерстВос ре-
спубликин наркологин 
Диспансерца цхьаьна. 

     Журналистийн скверехь 
кегийрхоша хIиттийна стоьлаш 
блокнотех, бейсболкех, футболкех, 
тайп-тайпанчу марзалгех, хаамийн 
буклетех юьзна яра. И совгIаташ 
луш дара наркоманин хьокъехь 
долчу хаттаршна нийса жоьпаш 
деллачарна. 

   Соьлжа-ГIалин бахархой цкъа 
хьалха мелла а ларлуш, кегийрхоша 
лелочух ца кхеташ хьуйсура. Амма 
цкъа цхьамма-шимма стоьлаш тIехь 
Iохку тIехь хаттарш долу биле-
таш схьа а эцна, жоьпаш делча, и 
гIуллакх  баккхийчарна а хазделлера. 
Хаттаршна нийса жоьпаш делларш 
совгIаташ даьхна ца Iийра, цара зий-
ра наркоманихула долу шайн хаарш. 

     «26-гIа июнь дерриге а дуьне-
нахь наркотикашна дуьхьало яран де 
аьлла билгалдоккхуш ду. Ткъа, тхуна 

хетарехь, адамаш наркотикех лардар, 
иза уггаре а хьалха цунах долуш 
долу зулам а, и ун сиха даьржаш хи-
лар а адамашка, къаьсттина кегийр-
хошка дIахаийтар ду. Наркотикаша 
адамийн дахар хIаллакдеш хилар 
хиъча, уьш мелла а ларлур бу царах. 
Цундела, муьлхха а наркотикин 
молханаша адамийн могашаллина 

зен деш хилар дIахоуьйтуш дIахьош 
ду оха хIара гIуллакх», – элира 
Нохчийн  Республикин кегийрхойн 
гIуллакхашкахула волчу министран 
гIоьнчас  Гайраханов Мовлас. 

З.САГАЕВА
Суьрта тIехь: «Хаамийн 

четарехь» 

НАРКОМАНИНА ДУЬХЬАЛ - ТIОМ

Ловзаран кепехь – 
мехалчух 

иштта яра хIокху Де-
ношкахь с.В.михалкоВн 
цIарахЧу республикин 
берийн библиотеко 
ДIаДаьхьнаЧу гIуллакхан 
цIе. «Дуьненан муьлхха 
а аьзнаш Дикаллехь Ду» 
проектан гурашкахь 
ДIахьош Дара и гIуллакх. 

Могашалла ледара йолчу бе-
рийн гIуллакхашна леринчу отде-
лан заведующи Домбаева Амнат, 
Медиатекин отделан заведующи 
Паршоев Муслим, библиотекарь 
Докаев Ваха, иштта «Цхьаьна гIо 
вай» Россин берийн фондан интер-
национальни бригадин волонте-
раш «Могашаллин догIа» книгин 
автор Аветисова Алла йолчохь 
хьошалгIахь хилира.

Алла жимачохь дуьйна лерса 
доцуш  ю. Делахь а юкъараллина 
ша пайдехь хилийта хиъна цунна. 
Бецийн дарбанех лаьцна книгаш 
язъеш ю иза, иштта могашалла 
ледара йолу бераш кхиорехь гIо 
деш а ю. 

    Аветисова Алла йолчу 
хьошалгIа баханчу библиотекин 
белхахошна иза йолчу даьхкина 
лерса ледара долу бераш карийна 
(Сайдаева Раяна, Дедишева Амнат, 
Тарамов Iела, Асхабов Халид). 

Царна боккха кхаъ хиллера шайн 
доттагIа, Алла йолчу баьхкина 
берийн библиотекин белхахой бов-
зарх. «Могашаллин догIа» книгин 
автора дийцира шех а, шен книгах 
а лаьцна, иштта, волонтерашна цо 
шен доттагIий бовзийтира. 

     Библиотекин белхахоша 
Аветисова Алла а, цуьнан къона 
доттагIий а берийн библиоте-
ке хьошалгIа кхайкхийра. Шаьш 

дIасакъастале шайна хьошалла 
динчу хIусамнанна а, и йолчохь 
хиллачу берашна а альбомаш, къо-
ламаш, книгаш, бес-бесара кехат 
чохь долу тIоьрмигашца совгIаташ 
дира. ДIасакъаьстира безаман суьр-
таш даьхна. 

З.ЛЕЧИЕВА 
Суьрта тIехь: С.В.Михалковн 
цIарахчу Республикин берийн 

библиотекин белхахой

БЕРИЙН ДАХАР

«Дика гIуллакх» 

22-чу июнехь Санкт-Петербургехь онкологин «КIайн 
буьйсанаш-2016» II-гIа форум йолаелла. Форуман балхахь 
дакъалоцуш пачхьалкхашкара 2000 гергга онкологаш бу, иштта 
Россера а, дозанал арахьара а бевзаш болу Iилманчаш а бу.  

Нохчийн Республикин цIарах форумехь дакъалоцуш бу 
республикин онкологин диспансеран лоьраш-онкологаш Та-
каев Адам, Гадаев Ширвани, Мадагов Адам. Онкологаша бечу 
хаамашца, форумехь дийцаре деш ду онкологин лазаршна диа-
гностика яран керла некъаш, хьесапаш, оцу чIогIачу, кхерамечу 
лазарна молханийн а, химотерапин а керла кепаш. Iилманехь 
мел хиллачу кхиамех дерг довза аьтто бу цигахь. 

Токаев Адама дийцарехь, форуман белхан пленарни а, лек-
ционни а залашкахь дуьххьалдIа йолчу трансляцехь гойтуш ю 
«life Sergery» (Хирургин дахар) Iаламат чолхе йолу клиникин 
операцеш. 

Онкологин дакъошкахула йолу лекцеш цхьана хеннахь 10 
зала чохь йоьшуш ю. Форуман хIора сахьт а, минот а онко-
логина лерина ю. Цигахь къаьсттина дукха докладаш зудчун 
дегIаца хуьлучу онкологина лерина ю.   

«КIайн буьйсанаш – 2016» форумехь леринчу тидаме 
эцнарг онкологин цамгаршна диагностика яран, дарба даран 
кхузаманан тоьлла методикаш йовзийтар а, медицинин керла 
гIирсаш (химотерапин) бовзийтар а ду. 

З.ШАЛИЕВА 

МОГАШАЛЛА IАЛАШЪЯР 

нохчийчоьнан онкологаш – 
«кIайн буьйсанаш – 2016» 
форумехь


