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хIокху деношкахь нохчийчоьнан 
коьртачу шахьарарчу кегийрхойн 
цIийнехь дIадаьхьира россин кегийр-
хойн денна лерина цхьаьнакхетар.

Вайн юкъараллин уггаре а жигара 
декъашхой декъалбан Нохчийн Республи-
кин Кегийрхойн гIуллакхашкахула йолчу 
министерстве веанера  Нохчийн Республи-
кин Куьйгалхо Кадыров Рамзан. Иштта, 
ларамечу хьешашна юкъахь вара Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочун а, Правитель-
ствон а Администрацин куьйгалхо Кады-
ров Ислам, кегийрхойн гIуллакхашкахула 
волу министр Тагиев Мурад, кхиберш. 
Актови зала чохь гулбеллера «Путин» а, 
«Ахмат» а цIерш йолчу кегийрхойн орга-
низацешкара кегийрхой.

Цхьаьнакхетар дIадолош, Тагиев Му-
рада дийцира шайн министерствос ка-
рарчу шарахь бинчу балхах лаьцна. Шен 
къамелехь цо билгалдаьккхира Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочо Кадыров Рам-
зана массо агIор шайн министерствона 
деш долу накъосталла а, терго а бахьанехь 
шайга, шо шаре мел долу баккхий кхиамаш 
бахалуш хилар. Иштта, цо хаийтира хIокху 
цхьана шарахь министерствон белхахоша 
экстремизмана профилактика ярна лерина 
150 сов цхьаьнакхетар дIадаьхьна хилар. 
Цул сов, хIара министерство кхетош-
кхиоран болх дIабахьарна а, спорт кхиорна 
а, похIма долчу кегийрхошна гIолацарна а 
юкъахь жигара дакъалоцуш ю.

Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 

Кадыров Рамзана Кегийрхойн денца 
декъалбира гулбелларш. Кегийрхошка 
вистхуьлуш, шайн мехкан къонахий, оьз-

да мехкарий хилар тIедиллира цо царна. 
Р.Кадыровс  дуккха а масалш далийра 
кегийчу нехан корта хьовзо гIерташ харц 
хьехамчаша хIиттош йолчу Iалашонех 
лаьцна, уьш кхочушхирг цахилар а бил-
галдаьккхира цо. ДIадаханчу шерашкахь 
царах Нохчийн Республикина дийлинчу 
зуламех лаьцна а дийцира цо. Регионан 
Куьйгалхочо билгалдаьккхира цхьабол-

чу кегийчу нехан лелар вайн къоман 
гIиллакхашца догIуш цахилар. Р.Кадыровс 
юха а цкъа дагадаийтира оцу тайпанчу 

харцхьехамчийн тIеIаткъамах уьш ларбала 
безаш хилар. Иштта цо дийцира нохчийн 
къоман кIант а, йоI а, цуьнан гIиллакхаш а 
муха хила деза а, ламасташ а, оьздангалла 
а вайн дайша муха ларъеш хилла а. Цул 
сов, цунна хетарехь, тIекхуьуш долу чкъор 
кхетош-кхиоран болх кхин а жигара баккха 
безаш бу.

– Муьлххачу а адамна даима а ша къона 

хета. Цундела вайн массеран а дезде санна 
билгалдоккху хIара де. Вайн массеран а 
юкъара Iалашо республикин бахархойн 
хьашташ кхочушдар ю. Хьалхалерчу ше-
рийн гIалаташ юха а дийлийта мегар дац 
вай. Цундела вайх хIора а шена тIедехкина 
декхарш жоьпаллица кхочушдеш а, Дай-
махках дог лозуш а хила веза, – элира шен 
къамелехь Кадыров Рамзана.

Республикин Куьйгалхочо иштта бил-
галдаьккхира дахаран массо а декъехь оь-
шур болу керла говзанчаш кхион безаш хи-
лар. Цо хаийтира вайн республикин дуьхьа 
къахьега кийча болчу кегийрхошна шегара 
а, меттигерчу Iедалера а гIо-накъосталла 
хирг хилар.

Иштта, Кадыров Рамзана хаийтира 
«Путин» а, «Ахмат» а кегийрхойн органи-
зацешна Нохчийн Республикин Правитель-
ствон вице-премьера Закриев ИбраьхIима 
а, Нохчийн Республикин Куьйгалхочун се-
кретариатан куьйгалхочо Черхигов Идриса 
а верасалла дийриг хилар. 

Цул тIаьхьа Нохчийн Республикин ке-
гийрхойн организацешкахь дика болх бар-
ца билгалбевллачу жигархошна Сийлаллин 
грамоташца а, Баркаллин кехаташца а 
совгIаташ дира, ткъа тIекхуьучу чкъуран 
260 сов векална Ахьмад-Хьаьжин цIарахчу 
регионан юкъараллин фондера премеш а 
елира. Цхьаьнакхетар дерзийра концертан 
программица. 

I.МУРТАЗОВ

ЦХЬАЬНАКХЕТАР

Кадыров Рамзана декъалбира 
кегийрхойн организацийн жигархой

иракъан коьртачу шахьарахь долчу маьждигна хьал-
ха эккхийтар дина террористаша. цара динчу зуламехь 
12 стаг кхелхина, 30 сов стагана чевнаш хилла.

***
хIокху безачу фарз мархийн рамадан баттахь хьарам 

дина ду тIемаш, девнаш дар, зуламаш даржор. «иблисан 
пачхьалкхан» гIеранаша зуламаш дар хIокху баттахь 
мелхо а алсамдаьккхина. 

***
«иблисан пачхьалкхан» гIеранаша хонкарахь юха 

а эккхийтар дина. цигахь лаххара а 30 стаг кхелхина, 
чевнаш хилларш кхин а дуккха а алсам бу. 

***
хонкаран президента р.Эрдогана шена къинтIера 

довлар доьхуш кост-кехат даийтинчул тIаьхьа, селха-
на телефонехула къамел хилира россин президентан 
В.путинан а, р.Эрдоганан а.

***
евросоюзан саммит ю брюсселехь дIайоьдуш. цигахь 

дийцаре дан юкъадехкина Великобритани евросоюзана 
юкъара дIаяларан хьокъехь дIаяьхьначу референдуман 
жамIаш, россина дуьхьал йина санкцеш дIаяхарца доь-
зна гIуллакхаш.

***
парижехь совцуш яц къинхьегаман законодатель-

ствехь реформаш ярна резабоцчу бахархойн митингаш, 
забастовкаш. стомара полицица тасадаларш хиллачул 
тIаьхьа 60 стаг схьалаьцна.

***
пакистанехь Iинах яхана пассажирех йоьттина хилла 

автобус. цу тIехь хиллачарах 15 стаг кхелхина, 20 гергга 
стаг чIогIа лазийна.

***
россин премьер-министра Д.медведевс ногинскехь 

дIаяьхьначу кхеташонехь дийцаре дира хIусамийн-
коммунальни декъехь энергех кхоамбаран эвсаралла 
лакхаяккхаран хьокъехь долу гIуллакхаш.

***
россехь дIадолийна гуьйренан ялташ чудерзор. цуь-

нан жамIаш воккхавевеш ду. 27-чу июнна болчу хаа-
машца чуэцна 2,1 миллион тонна ялта. стохка хиллачул 
дикка лакхара бу и гайтам.

***
сибиран хьаннашкахь цIерш евлла. цаьрца къийсам 

дIахьош бу мехкан мЧс-н белхахой. цара оцу гIуллакхна 
арадаьккхина 10 кема.

***
тIаьхьарчу шерашкахь дикка алсамбевлла азербайд-

жане а, гуьржийчу а садаIа боьлхуш болу россин тури-
сташ. кху шарахь I миллион гергга россихо ву, масала, 
гуьржийчохь садаIа а, цигарчу исбаьхьачу меттигашка  
бIаьргтоха а лууш.

хIокху деношкахь нохчийн 
республикин куьйгалхо ка-
дыров рамзан а, Юьртан ба-
хаман министр Дадаев муса а 
тIехьа-мартан кIоштахь ялта 
дIадийначу майданашка хьажа 
вахара. циггахь республикин 
куьйгалхочо дIаболийра ялта 
чудерзоран белхаш а.

«Комбайнан тIам схьа а лаь-
цна, иза ялтин майдана яьккхира 
ас. Цхьана гектара тIера хаьржи-
на, экологически цIена долу кIа 
хьаькхира. Цхьана гектара тIера 62 
центнер ялта хилира. Республикехь 

а тоьлла гайтам бу иза», – яздина 
Кадыров Рамзана инстаграмерчу 
шен агIонехь.

Иштта, цо билгалдаьккхира 
мелла а хьалха ихначу даккхийчу 
догIанаша республикин ялташ 
дIадийначу майданашна дуккха 
а зенаш дина хилар. «Делахь а, 
«Стан» хIух долчу кIено гайтина, 
шен кхиар Iаламан хIоттамца доь-
зна цахилар. Цундела вайн сацам 
хилла, оцу хIух долу кIа дIадеран 
майданаш алсамъяха. Вай тешна 
ду, жимма хан яьлча, демаца доьзна 
долу республикин хьашташ вайн 

меттигерчу кIено кхочушдийриг 
хиларх», – элира цо.

Цул тIаьхьа Нохчийн Респу-
бликин юьртан бахаман министра 
Дадаев Мусас довзийтира агро-
промышленни комплексера юкъара 
хьал. 

«ХIокху шарахь чудерзо де-
заш долу буьртиган ялта вай 126 
эзар гектара тIехь дIадийна ду. 
ДIадахначу шарца дуьстича, 70 эзар 
гектар алсам ду иза. Иштта, билгал-
даккха догIу карарчу шарахь ялта 
а, хIу а, иштта кхидолу сурсаташ 
а дIадийначу латтанийн барам 222 

эзар гектар хилар. Цу юкъайогIу 
хасстоьмийн а, даьттанан а, ялтийн 
а культураш», – элира цо.

Республикехь ихначу даккхийчу 
догIанаша, юьртан бахаман ми-
нистра билгалдаккхарехь, 23 эзар 
гектара тIехь дIадийначу ялташна 
зен дина. Оцу майданашкара гек-
таран цIарах кхоккха центнер, ткъа 
Iаламан хиламаша бохам база йолчу 
майданашкара (гектара тIера) 22 
центнер ялта чудерзо аьтто баьлла 
аграрийн.

«Хенан хIоттамо шен нис-
дарш юкъадалийра тхан балха-
на. Иза тидаме а оьцуш, кеха-
таш кечдарехь боккха болх бина 
оха. Цул сов, оьшуш мел долу 
акташ а кечдина. Хилла долу зен 
меттахIоттадайтархьама, и кехаташ 

хIинцале Москва дIа а хьажийна», 
– дерзийра шен къамел министра.

Карарчу хенахь ялта чудерзоран 
белхаш Невран а, Теркан а, Шел-
ковски а, ТIехьа-Мартан а, Хьалха-
Мартан а, Соьлжан а кIошташкахь 
жигара дIахьош бу. Масех де даьлча 
оцу кIоштийн могIара Шелан а, 
Грозненски а, Курчалойн а, Гуьм-
сан а кIошташ хIуьттур ю. Царна 
тIаьхьа йогIур ю Веданан а, Шуьй-
тан а, Нажи-Юьртан а, Шаройн а, 
Итон-Кхаьллан а кIошташ.

Билгалдаккха догIу ялташна 
дуккха а зенаш хиллехь а, юьртан 
бахаман министерство ялтийн 
хьекъаран республикехула болчу 
юкъарчу барамна резахилар.

И.ИСЛАМОВ

ЮЬРТАН БАХАМ

Ялта чудерзо долийна

тахана нохчийчоь денна а кхуьуш 
йогIуш хиларх вай цец ца дуьйлу. иза 
вайна гуш а, вайн республикин хьеша-
ша бакъдеш а, говзанчаша тIечIагIдеш 
а долу бакъдерг ду. республика кхиарца 
цхьабосса талуш ду бахархойн дахаран 
хьелаш. амма, мел хала хеташ делахь а, 
цхьа сакхт ду вайн юкъараллехь даьр-
жина – коррупци. цуьнца къийсам лат-
торна лерина йоккха пресс-конференци 
дIаяьхьира хIокху деношкахь радион 
цIийнехь.

Пресс-конференци вовшахтохарехь 
дакъалаьцнера «Грозный-Информ» хаамийн 
агентствос а, Нохчийн Республикин Къоман 
политикин, арахьарчу зIенийн, зорбанан, 
хаамийн министерствос а. Министерствон 
къоман политикин департаментан директора 
Хатуев Ислама билгалдаккхарехь, «Нохчийн 
Республикин инновацийн экономика а, эко-
номикин кхиар а» цIе йолчу пачхьалкхан 
программин «Нохчийн Республикехь корруп-
цина дуьхьал къийсам латтор» подпрограмма 
кхочушъярца доьзна дара пресс-конференци 
дIаяхьар.

Цул тIаьхьа дош делира Нохчийн Респу-
бликин Прокуроран коррупцица къийсам 
латторехула волчу коьртачу гIоьнче Анан-

ченко Дмитрийга.
– Республикин прокуратура коррупци-

ца къийсам латторехь жигара болх беш ю. 
Бакъду, коррупцица къийсам латторан фе-
деральни законодательство 2008-чу шарахь 
а, ткъа «Нохчийн Республикехь коррупцица 
къийсам латтор» подпрограмма кхин а 
тIаьхьа тIеэцна хиларо тхуна вуочу агIор 
тIеIаткъам бо – нормативно-бакъонийн бух 
хIинц-хIинца бен вовшахтоьхна ца баьлла. 
Делахь а, карарчу шеран 6 баттахь корруп-
цина дуьхьал оха бина болх бовзийта лаьа 
суна: «конфликт интересов» олучу статьяца 
талламан 34 гIуллакх дIадолийна; Iедалан 
векалшна кхаьънаш даларца доьзна, 5 компа-
нина дуьхьал административни гIуллакхаш 
долийна, иштта царна гIуданаш а тоьхна (2 
500 000 соьмана); кхаьънаш даларца а, ке-
хаташ харц-некъаца кечдарна а 57 уголовни 
гIуллакх а долийна, – элира цо.

Нохчийн Республикин экономикин а, 
юкъараллин а кхерамазаллин советан эконо-
микин кхерамазаллин а, коррупцица къийсам 
латторан а отделан хьаькамна Мизоев Аслан-
на хетарехь, республикехь коррупци яржаран 
коьрта бехк бахархойн бу.

– Шайгара кхаьънаш доьху олий, 
арз до тхоьга бахархоша. ТIаккха, церан 

дIахьедарца талламаш дIабахьа тхо дуьйла-
делча, шаьш арз дина хиларх  юхабовлу уьш. 
Цундела ю-кх вайн махкахь коррупци, вайна 
иза мегаш хиларна, – элира А.Мизоевс.

Пресс-конференцехь дакъалоцуш Про-
куратурин а, Чоьхьарчу гIуллакхийн ми-
нистерствон а, экономика, мохк кхиоран а, 
махлелоран а министерствон а, Кегийрхойн 
гIуллакхашкахула йолчу министерствон а, 

республикин Куьйгалхочун а, Правитель-
ствон а Администрацин динан а, юкъараллин 
а организацешца зIенаш латторан департа-
ментан а, Экономикин а, юкъараллин а кхе-
рамазаллин советан а, Юкъараллин палатин 
а векалш бара.

И.ХАСАХАНОВ
Суьрта тIехь: пресс-конференцин 

дакъалацархой

ПРЕСС-КОНфЕРЕНЦИ

Коррупцина – бертахь дуьхьало хIокху фарз мархийн рамадан беттан цхьана 
пIераскан дийнахь 55-чу маршрутехула дIасалелачу 
микроавтобусехь соьлжа-гIалара «минутка» йолчу 
агIор дIадоьлхуш дара тхо. махлелоран «беркат» туь-
шана юххехь йолчу социйлехь машен сацийна: «бер-
кат» ю шуна, базара вогIуш верг кхузахь охьавосса-
лаш, аьтто болуш хир ду шуна», – элира водитело. 

Охьабуьссуш болчара ахчанаш дIакхийдо долийра цуьн-
га. «Со тахана ахча оьцуш вац. Сан «Маршрутка» тахана 
маьхза ю», – элира цо. «ХIунда? – ца кхийтира цхьа пасса-
жир. – Тахана хIун хилла? Дезде ду?». 

– Рузбан де а ду, мархийн бутт а бу… 
– Дала сагIадойла хьан дика гIуллакх, Дала йоле дуьллий-

ла, – аьлла охьавоьссира пассажир. 
ХIора социйлехь а хуьлура изза хаттарш а, жоьпаш а. 
«Зорбанан цIенна» хьалхарчу социйлехь машена хиъна 

воккха стаг баккъал а боккха кхаъ хилла, дог-ойла аййелла 
вара шоферо рузбанан дийнан, мархийн беттан оццул лерам 
барна. Кест-кеста велааьшна хуьлура иза, цунах самукъадаь-
лла. «Нохчийчоьнан дог» маьждигна улло кхочучу хенахь 
цо водителе цхьа томехьчу, кIеда-мерзачу, аьхначу озаца 
хаьттира: 

– Жима къонаха, сан ваша, цIе хIун ю хьан? 
– Салахь ю. 
– Салахь, ахь тахана хIокху рузбанан дийнан а, хIокху 

Рамадан беттан а бина лерам Дала бойла хьан! Дала аьт-
то бойла хьан!... Суна кхузахь сацае ахь… Пассажираша 
бохучу «Амин! Амин!» дашо лерса хьоьстуш, машенара 
охьавоьссира иза. 

Д.ПАШАЕВ  

салахь, хIокху беттан ахь 
бина лерам Дала бойла хьан 

КАДыРОВ АХЬМАД-ХЬАЬЖА ДАГАЛОЦУШ

маршоне – 
очакха 
некъ

къоман 
сирлачу 
кханенах 
тешара

КНИГА ЙОВЗИЙТАР ИЭС

«росси – 
вайна 
ца евза 
къилбе» 
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90-чу шерашкахь перестрой-
ка хиллачул тIаьхьа федеральни 
телеканалашкахула гайта йолийра 
Iамаркахойн кинофильмаш. ХIордал 
дехьара киноиндустри оцу хенахь 
Россин федераце кхача а кхиънера. 
Цаьрга хьожуш кегийрхой бара, ткъа 
царна юкъара говза аьлла дешнаш 
массанхьа а хезара. Арахьа беш 
болу гIирсаш эца буьйлабелира нах, 
масала, лента долу кассета локху 
видеомагнитофон. Оцу хенахь теле-
виденихула хьийзош тайп-тайпана 
фантастикин эпопейш яра, шайна 
юкъахь наха дика тIеэцна йолу Лу-
кас Джорджан «Звездные войны» 
фильм а йолуш. Иштта, Шварцнег-
гер Арнольда дакъалоцуш йолу 
«Терминатор», «Командо» боевикаш 
а, актеран Сталлон Сельвестран 
«Рембо», «Рокки Бальбоа» фильмаш 
а. Ткъа кхиазхошна а, берашна а 
дукхаезаелларш тIеман говзаллаш 
шайна чохь гойту фильмаш яра,  
шайна юкъахь малхбален тIеман 
говзаллаш а йолуш. Ван Дамм Жан-
Клодан «Легионер», «Универсальни 
солдат» цIерш йолу, ткъа иштта 
чинахойх волчу актеран Чан Джекан 
а, Ли Брюсан а фильмаш уггаре а 
евзачех хилира. Царах баккхийбеш 
болчарах дукхах берш бераш дара. 
Цара арахь урамашкахь шаьш лов-
зуш а шайна  оцу кинон турпалхойн 
цIерш а тохкий, цара лелийнарг 
леладора. Къаьсттина, нохчийн бе-
рашна хазахетарг Iамаркахойн филь-
машка хьовсар дара. Республикера 
ерриге а инфраструктура йохийна 
яра, кегийрхошна садаIа, хан яйъа 
меттиг яцара. Цхьана йоккхачу 
экрана хьалха гул а лой хьовсура 
кинога баккхийчеран а, берийн а 
йоккха тоба. ХIинца вайна XXI-гIа 
бIешо – 2016-гIа шо ду. Тахана 30 
шерел тIехбевллачу цу хенахьлерчу 
кегийрхошна хIинца а дагайогIу 
90-чу шарахь дуьххьара шайна 
евзина дозанал арахьара кино. Оцу 
тIеман хенахь даккхий хилла бераш 

ду уьш. Царах цхьаъ ву оцу хенахь 
киноиндустри ван сатийсам хилла а, 
ткъа тахана Нохчийн Республикин 
культурин министерствон кинема-
тографехула йолчу Пачхьалкхан 
урхаллин директор а, «Чеченфильм» 
кинокомпанин генеральни продюсер 
а волу Терекбаев Беслан. Кхиболу 
кхиазхой а, ша а жима волчу хенахь 
цунна дага а ца деанера Нохчийн Ре-

спубликехь кинон индустри кхуьур 
ю бохург. Цу хенахь иштта хир ду 
аьлча тешар волуш цхьа а вацара. 
Хьалха, Советийн Iедал долуш, 
кинематографехула йолу Пачхьалк-
хан урхалла культурин цIеношкахь 
фильмийн терго еш а, уьш гойтуш а 
болх беш яра. Ткъа тахана Терекбаев 
Беслан шен куьйгаллехь волчу оцу 
урхалло, терго йина ца Iаш, нохчийн 
кинематографи а, республикера 
кхийолу кино а меттахIотто а, кхио 
а шена хьалха яккхий Iалашонаш 
а хIиттайо, уьш кхочуш а йо. Та-
ханлерчу дийнахь Пачхьалкхан 
урхаллехь йолу «Чеченфильм» 
киностуди юьззина метраж йолу 
фильмаш, лаккхара дикалла йолу 
сериалаш а йохуш болх беш ю. Рос-
син Президента Путин Владимир 
Владимировича 2016-гIа шо Россин 

кинон шо ду аьлла дIакхайкхийна ду. 
ХIоттийначу программица нийса а 
догIуш, ерриге а Россехь а киноза-
лаш ярна тIехьажийна 500 гранд ю. 
Вайн республико шина залана толам 
а баьккхина, кхин а 8 зал схьаелла 
ахча доьхуш кехат а дахьийтина. 
ХIокху шеран март баттахь Къил-
баседа Кавказехь дуьххьара уггаре 
а йоккха йолу, 435 охьахуу меттигна 

лерина кинозал схьайиллира Ше-
лахь. Цига баьхкина бара лараме 
хьеший, шайна юкъахь «Смер-
тельная битва» а, «Перл-Харбор» 
а, иштта кхийолчу а фильмашкахь 
ролаш ловзийна волу Голливудан 
актер Тагава Кэри-Хироюки а 
волуш. Ткъа июль беттан 10-чу 
дийнахь Гуьмсехь схьайоьллур 
йолуш кхин цхьаъ 3D зал ю (100 
стагана охьахаа меттиг йолуш хир 
ю иза). Дукха хан ялале экранаш 
тIе ер ю киностудис яьккхина 
йолу «Столкновение» цIе йолу 
нохчийн боевик. Цуьнан трейлер 
интернетехь хIинцале а йолуш 
ю. Шен коьрта Iалашо дуьненан 
киноиндустрин тIегIане ялар лору 
«Чеченфильман» командо.

АБУБАКАРОВ Бекхан 

нохчийн республикехь 
киноиндустри кхуьуш ю

(Юьхь – 69-чу номерехь)

нохчийн республикехь 
къепе хилийтарна а, адамийн 
бакъонаш ларъяйтарна а 
меттигерчу администрацис 
а, эскарийн куьйгалхоша а 
цхьаьна гIуллакхаш дар а, уьш 
вовшех кхеташ хилар а кхача-
ме ца лорура кадыров ахьмад-
хьаьжас (иза иштта хилар за-
мано ган а гайтира). полицей-
ски операцеш дIахьочу хенахь 
уьш россин законодательствон 
гурашкахь совцон болу бакъо-
нийн кепаш билгалйоху йолу 
баккъал а гIуллакхден йолу 
механизмаш оьшура. уьш 
кечъян а, юкъаяха а хьуьнар 
кхочур дацара законца хаьр-
жина долчу, бакъонца долчу 
Iедалан бен. амма харжамаш 
дIабахьархьама нохчийн 
республикехь конституцин-
бакъонийн хьаьрма когахIотто 
езаш яра. Вуьштта аьлча, 
конституци тIеэца езара, пач-
хьалкхан институташ вовшах-
тоха езара.

Шен цхьана интервьюхь Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжас элира: 
«Республика меттахIотторан 
гIуллакхаш кхиамца дIагIур ду 
нагахь санна Конституци хилахь. 
Харжамаш хила беза, къепе хила 
еза. Россин федерацин дуьззинчу 
маьIнехь субъект йолчу вайга 
больница ма е, поликлиника е ца 
бахийта».

Республикера тIом чекхбаьл-
чий бен баккъал а паргIат а, демо-
кратин а харжамаш дIабахьалур 
бац аьлла хеташ вара юьхьанца 
Ахьмад-Хьаьжа. Иза чекх ма 
белли а доцуш, гIеххьа хан а 
ялийтина, адамийн дахарна-Iерна 
оьшу хьелаш а кхоьллина, тIамах 
бевдда баханарш а, цхьаццанхьа 
дIасакхелхинарш а шайн-шайн 
цIа а берзийна, шен-шен хенахь 
компенсацеш, пенсеш, пособеш 
дIадала а доладайтина, адамаш 
федеральни Iедалх теша а до-
ладалийтина дIабахьа беза аьлла 
хетара цунна харжамаш. Делахь 
а, Администрацин куьйгалхочун 
иштта ойла хилар республикерчу 
Iедале кхача лууш болчу цхьа-
болчу политикаша тIеийцира 
харжамаш дIабахьарца бакъболу 
тхьамданаш гучубовла цунна 
цалаар санна а, административни 
таронех а, федеральни центро 
гIолоцуш хиларх а пайда а оь-
цуш республикина куьйгалла дан 
лаар санна а. Амма референдум 
дIаяхьаран хьокъехь сацам барехь 
коьрта маьIна оцу бакъдолчо ца 
лелийра, ткъа тIеттIа галдолуш 
долчу юкъараллин-поликтикин 
хьоло лелийра, тIеттIа кIарглуш 
йолчу политикин кризисо лелий-
ра, цу юкъахь Россин эскархоша 
маьршачу бахархойн бакъонаш 

талхор дIахьош хиларо а лелийра. 
Ахьмад-Хьаьжа кхийтира (лиги-
тимни) бакъонца долчу Iедалан 
органаш вовшахтохар кхидIа 
тIаьхьатетта мегарг цахиларх.

Нохчийчоьнан Администра-
цин куьйгалхо кхеташ вара тIемаш 
дIабоьлхуш болчу хьолехь жар-
жамаш бар дуьненан юкъаралло 
къобалдийриг цахиларх. Шайн 
рогIехь цунах пайдаэца хьовсур 
бара сепаратистийн векалш а, 
оцу харжамашкахь хаьржина 
долу Iедал бакъонца хилар шеко-
не диллархьама, вуьшта а чолхе 
долу республикера юкъараллин-
политикин хьал кхин а карзах а 
доккхуш. Нохчийн политикашна 
юкъахь а кIезиг бацара Ахьмад-
Хьаьжин мостагIий. Уьш а бара 
республикерчу Iедале кхача 
лууш а, кхузахь шайн Iаткъам 
хила лууш а. Цундела харжамаш 
дIабахьаран хьокъехь сацам бан 
чIогIа хала дара А-Хь.Кадыровна. 
Даго хьоьхург даро юха а нийса 
гIулч яккхийтира цуьнга. Цуьнан 
коьрта Iалашо, тIом сацийна ца 
Iаш, тIейогIучу хенахь иза кхин 
цкъа цахилийтар ма яра. Цундела 
нохчийн тхьамда дуьхьал хилира 
федеративни барта тIе куьг яздан, 
юьхьанца и некъ атта а, машаре 
кхачорна боца а хеташ хиллехь а.

Делахь а, Ахьмад-Хьаьжа кхе-
таш вара проблема дIаяккхарехь 
атта бу аьлла хеташ болчу некъо 
цхьа хан яьлча юха а керлачу 
тIамна тIедало тарлуш хиларх. 
Муьлххачу хенахь а хуьлуш ма 
бу хIуъа дина а Iедале кхача лууш 

болу политикин авантюристаш, 
питанчаш. Цара ала тарлора фе-
деральни центраца бина барт 
бакъо йолуш бац, хIунда аьлча, иза 
халкъана луург хьесапе ца оьцуш, 
цунах дага ца волуш, цхьана стага 
шеггара куьг яздина бу. Иза тешна 
вара, 90-чу шерийн юьххьехь се-
паратистийн тхьамданаш Нохчий-
чоьнан бахархойх дагабевлла хил-
лехь, дозуш цахилар дIакхайкхо 
оьшу я ца оьшу аьлла цуьнга 
хаьттина хиллехь, республикехь 
тIом хилла хирг цахиларх. Цул 
сов Ахьмад-Хьаьжина и проблема 
шен бIанакъосташца, республи-
керчу Iеламнахаца йийцаре ян еза 
аьлла а хетара.

Цу тайппана, референдум 
дIаяхьаран хьокъехь сацам баран 
ойланехь иза чIагIвелира ехха 
ойланаш йинчул а, дуккха а дий-

царш динчул а, дагавийлинчул 
а тIаьхьа. Дийнна къоман кхол-
ламах хьакхалуш гIуллакх ма 
дара иза. Ичкерин тхьамданаша 
политикин гIалаташ дийлий-
тар бахьанехь Iазап хьоьгуш ма 
дара нохчийн халкъ. Ахьмад-
Хьаьжин гIалатвала бакъо яцара. 
Иза тIехдика ларийра рогIерчу 
политикин декхарца. Цу тIехь 
цунна, шеко йоццуш, доккха гIо 
дира АллахIах тешаро, ша нийсачу 
некъа тIехь хиларх тешаро.

Референдум дIаяхьаран хьокъ-
ехь долчу дIадолорца Россин Пре-
зиденте дехар дира юкъараллин 
гIуллакххойн тобано. Цо цуьнан 
гIолецира. Даре дира Нохчий-
чохь конституционни хьаьрма 
меттахIотторехула демократин 
гIуллакхаш дIадахьар тIаьхьуо 
юкъадаккха дагахь хилла хилар. 

2002-чу шеран 10-чу ноя-
брехь В.В.Путин цхьаьнакхий-
тира нохчийн векалшца. Дехха 

къамел динчул тIаьхьа, сацам 
бира республикин Конституци 
тIеэцарехула Нохчийчохь рефе-
рендум дIаяхьаран а, цул тIаьхьа 
Нохчийчоьнан Президентан хар-
жамаш дIабахьаран а хьокъехь. 

2002-чу шеран 11-чу декабрехь 
Гуьмсехь Нохчийчоьнан халкъийн 
гулам дIабаьхьира. Цигахь Россин 
Президенте В.В.Путине кхайк-
хам бира. Цу тIехь пачхьалкхан 
куьйгалхочунна баркалла бохура 
Нохчийн Республикин терго а, 
гIайгIа а ярна. Цуьнан хьекъале 
политика бахьанехь халкъ тий-
шира Россехь дехаш долу дер-
риге а халкъаш вовшех кхеташ 
а, вовшашца доттагIалла лелош 
а хилла йолу хенаш юхайогIург 
хиларх, Нохчийн Республика Рос-
син федерацин юьззина бакъонаш 
йолу субъект хилла дIахIуттург 
хиларх, цигахь адамаш Россерчу 
берриге а бахархошна цхьабосса 
долчу законашца дехарг хиларх. 
Кхайкхамехь билгалдоккхура, 
республикехь хуьлуш болчу ди-
качу хийцамашка хьаьжна ца 
Iаш, Нохчийн Республикин керла 
Конституци тIе а эцна, болх бан 
йолаяллалц, бахархоша хаьржи-
на республикин кхочушдаран 
Iедалан куьйгалхо, пачхьалкхан 
Iедалан векалаллин органаш, мет-
тигашкахь шаьш урхалла даран 
органаш болх бан ца юьйлаелча 
Нохчийчоь Россин федерацин 
юьззина бакъонаш йолу субъект 
хилла дIахIуттург цахилар. Кхайк-
хамехь пачхьалкхан куьйгалхочун 
тидам тIебохуьйтура Нохчийчохь 

урхалла даран пачхьалкхан ор-
ганаш а, республикин Iедалан 
ерриге а система а меттахIотто 
еза хан тIекхаьчна хиларна а, Нох-
чийн Республикин пачхьалкхан 
Iедалан органашка а, юкъаралла 
а Нохчийн Республикин Консти-
туци тIеэцарехула референдум 
дIаяхьарна кечамбалург хиларна 
а, иза дIаяхьалург хиларна а. 

«Харжамийн бакъонийн коьр-
тачу чIагIонийн хьокъехь долчу 
федеральни законан 11-чу ста-
тьяна тIе а тевжина, 2002-чу ше-
ран декабрехь В.В.Путина куьг 
яздира «Нохчийн Республикин 
Президент харжаран хьокъехь» 
а, «Нохчийн Республикин Парла-
мент харжаран хьокъехь а долчу 
законийн хьокъехь долу Хьал 
(Положени) чIагIъяран хьокъехь» 
долчу №1401 йолчу Указана. 

Нохчийн Республикин Ад-
министрацина тIедиллинера 
цхьа бутт хан ялале референ-
дум дIаяхьарна финансийн а, 
материально-техникин а, вовшах-
тохараллин а кхачояран а стратеги 
кечъяр, ткъа Россин федерацин 
харжамийн коьртачу комиссина – 
референдум дIаяхьарехь Нохчийн 
Республикин комиссина оьшуш 
долу бакъонийн а, методикин а, 
вовшахтохараллин а гIодар. 

Республикин бахархоша 
гIолацаро а, пачхьалкхан куьйгал-
хочо лаьцначу агIоно а Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжа чIагIвира Нох-
чийн Республикин Конституци 
тIеэцаро пачхьалкх дIахIотторан 
а, Президентан а, Парламен-
тан а харжамаш дIабахьаран а 
гIуллакхаш жигардаха таро лург 
хиларан ойланехь. 

Д е л а х ь  а  р е ф е р е н д у м 
дIаяхьаран хьокъехь бинчу са-
цамна критика еш дуьхьалбев-

лира ОБСЕ-н, Европарламен-
тан, Россин юкъараллин либе-
ральни организацийн векалш. 
Тайп-тайпанчу дIахьедаршкахь 
а, кхайкхамашкахь а дуьйцура 
бахархошна парггIат шайн лаам 
гайта Нохчийчохь цхьана а тайпа 
хьелаш цахиларх, оцу хьелашкахь 
дIаяьхьначу референдуман цхьа а 
жамIаш бакъонца лара йиш цахи-
ларх лаьцна. 

Ерригроссин демократин кхе-
ташоно, шена юкъабогIуш рос-
сийски юкъараллин боламаш а, де-
мократин тIехьажам болу партеш 
а йолуш, дIахьедар дира. Цу тIехь 
билгалдоккхуш дара хьашто йолчу 
ерриге а агIонаша дакъа а лоцуш, 
йоккха политикин процесс дIа ца 
яьхьча Нохчийчуьра хьал листа-
лург цахилар а, юьхьанца массо 
агIор леррина кечамбар а доцуш 
Нохчийчохь референдум дIаяхьар 
политикин гIалат хилар а. Россин 
бакъонашларъярхочо ПАСЕ-н 
трибуни тIера шога дIахьедира 
«цхьанна а деш таIзар доцчу хьо-
лехь» рефередум дIаяхьа мегар 
дац, ша цунна дуьхьал ву, аьлла. 

Цара дуьйцучунна жоп луш, 
Ахьмад-Хьаьжас элира: «Баккъал 
а долуш долчу хьолан нийса мах 
хадо а, референдум дIаяхьа оьшу 
я ца оьшу бохург хьехо а Ковалев 
Сергей а, Джадд фрэнк а цхьана 
баттахь мукъане а Нохчийчохь Iан 
веза. Нохчийчухула дIасаваха веза, 
нахе хаттарш дан деза. ТIаккха 
царна хуур ду адамаш машар 
безаш хилар. Нагахь санна Кон-
ституци тIеэцарехула референдум 

дIа ца яьхьча тхан аьтто хир бац 
харжамаш дIабахьа. Уьш дIа ца 
баьхьча законца хаьржина Iедал 
хир дац. Кегарий кхидIа а лаьттар 
бу. Хаьржина Iедал ца хилча, хIора 
а блок-постана ша Нохчийчоьнан 
дог хета». 

Демократи – иза дешан маршо 
хилла ца Iаш, дахаран маршо а ю, 
олура Кадыров Ахьмад-Хьаьжас. 
«Нагахь санна республикехь 
маьрша дахарна оьшу хьелаш а 
дацахь, тIемалоша шайна луъург 
лелош а делахь, мацалла а елахь, 
демократин хьокъехь долу ха-
барш деса дешнаш хилла дуьсур 
ду. Демократи уггаре а хьалха 
законан диктат ю, бакъонийн 
къепе а ю. Бакъонийн хьаьрмахь 
бен хила амал долуш а дац иза. 
Цундела цкъа хьалха Конституци 
тIеэцарца, бакъонца йолу Iедалан 
органаш харжарца бакъонийн 
хьаьрма кхолла еза», – бохура 
А-Хь.Кадыровс. 

Европин Советан Парламентан 
ассамблейс цуьнца доьзна леррина 
резолюци (Резолюци 1315 (2003) 
тIеийцира. Цу тIехь, цо дIахьедира 
политически жигара болу бахар-
хой байаран дукхалло, адамаш 
тIепаза довш хиларо, и зуламаш 
динарш лахарехула Iедало беш 
болу талламаш кхачаме цахиларо  
шайна сингаттам латтош хилар а 
хоуьйтуш, Ассамблейн дакъала-
цархоша Нохчийн Республикехь 
долу хьал емал дира. Ассамблейс 
Россин федерацин а, Нохчийн Ре-
спубликин а охIла долчу Iедалшка 
кхайкхам бира федеральни эска-
рийн Цхьаьнатоьхначу тобанийн 
барам лахбар а, царах тIеман опе-
рацеш дIахьош бен пайда цаэцар 
а, бакъонаш ларъярехула долу 
гIуллакхаш Нохчийн Республикин 
бакъонаш ларъяран органашкахь 
дитар а, тIеман операцеш дIахьочу 
хенахь ОГВ-н командующин №80 
йолу Омра кхочушдар а, паспор-
тан рожана таллам бечу хенахь 
Генеральни прокуратурин №46 
йолу Омра кхочушдар а, дерриге а 
хьелашкахь Нохчийн Республикин 
бакъонаш ларъяран органашца 
цхьаьна гIуллакхаш дар а доьхуш. 

Ассамблейс къобалдира Нох-
чийчоьнан хин йолу статус бил-
галъяккхарехула референдум 
дIаяхьар. Цо охIла долчу Iедале 
дехар дира маьрша а, паргIат а 
шайн лаам гайтарна харжамхошна 
оьшу хьелаш кхоллар. Нохчийн 
Республикехь адамийн бакъо-
наш ларъяран хьал тодарехьа 
Европин Советан Парламентски 
Ассамблейс дина дукхах долу хье-
харш кхочушдан аьтто ца хилира 
бакъонца долу Iедал хаьржинчул 
тIаьхьий бен. Аьлча а, замано кхин 
цкъа а гайтира Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа политик санна бакълуьйш 
хилла хилар. 

Референдум дIаяхьар шаьш 
къобалдеш хилар дIахаийтира 
Россерчу бусалбанийн Iеламнаха. 
Иза Ахьмад-Хьаьже болу боккха 
сий-ларам бахьанехь дина дара 
цара. Цо уьш тешийнера рефе-
рендум дIаяхьаро Нохчийчоьнан 
бахархошна Конституцин хьокъ-
ехь шайна хетарг хаийта таро лург 
хиларх шайн Президент харжа 
церан аьтто хирг хиларх, ткъа оцу 
дерригено а бала-гIайгIа дукха 
лайначу нохчийн махкахь машар 
а, къепе а хилийтарна гIодийриг 
хиларх. 

Юкъара ллин  ойла  оцу 
гIуллакхна кечъярца цхьаьна Нох-
чийн Республикин Администраци 
референдумна техникин кечамбан 
безаш а яра, республикин бахар-
хошна паргIат кхаж таса хьелаш 
кхолларна кхачоян езаш а яра. 
Уггаре а коьртаниг а, чолхениг а 
дара боццачу муьрехь Конститу-
цин проект кечъяр. 

Боккха болх дIабахьа дийзира 
Нохчийн Республикин проект 
кечъяран комиссин. Иза 2002-чу 
шеран январехь вовшахтоьхна 
яра. Цул тIаьхьа кхо бутт баьлча, 
2002-чу шеран апрелехь, Кон-
сультативни советан а, Конститу-
ционни комиссин а цхьаьнатоь-
хначу кхеташонехь, вовшех дага 
а девлла, билгалбехира Нохчийн 
Республикин Конституцин цхьа 
проект кечъярна тIехь терго лат-
торан муьраш, цуьнан правовой 
экспертиза яр вовшахтохаран, иза 
даррехь йийцаре яран хенаш. 

Йийцаре ян юкъайиллинарг 
Нохчийчоьнан Конституцин 
пхи проект яра: Нохчийн Ре-
спубликин Администрацин 
Куьйгалхочо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас кечйинарг; Россин 
федерацин Президентан Къилба 
федеральни округехь юьззина 
бакъонаш йолчу векалаллин 
белхахочо Бугаев Iабдуллас 
кечйинарг; вице-премьера До-
шукаев Мусас кечйинарг; зор-
банан гIуллакхашкахула волчу 
министра Гантемиров Бислана 
кечйинарг; республикин Хар-
жамийн комиссис кечйинарг. 
И проекташ йоккха башхалла 
йолуш яцара. Делахь а массара 
а цхьабарт хуьлуш къобалйи-
нарг Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
кечйина йолу Конституцин про-
ект яра. 

Делимханов Адам, Россин 
Пачхьалкхан Думин депутат

(«Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
– нохчийн халкъан сийлахь 

кIант» книги тIера).     

КАДыРОВ АХЬМАД-ХЬАЬЖА ДАГАЛОЦУШ

Маршоне – очакха некъ
1941-чу шеран 22-чу июнехь  

сийлахь-боккха Даймехкан 
тIом болалуш нохч-гIалгIайн 
къоман драматически театр 
Веданахь гастролашкахь яра. 
ламанца йолчу оцу кIоштара 
дIайолийнера театро шен аьх-
кенан гастролаш. амма дагахь 
доцуш шийла кхаъ кхечира 
нохчийн къоьжачу лаьмнашка: 
немцойн фашисташ Даймахкана 
ямартлонца тIелатар хоуьйтуш. 
театран дукхах болу актераш 
гена дIа  а ца тоьттуш, цу дийн-
нахьехь Веданарчу военкомате 
бахана, шайн лаамехь тIаме 
баха новкъабевлира.  ибрагимов 
исмаьIил, туликов абухьаь-
жа, горчханов Iусман, сапаров 
мохьмад, магомадов Ваха, иса-
ев тапа, вежарий ахьмад а, тута 
а алхазовгIар, гандаев сайда, 
сатабаев ширвани. цу буьрсачу 
тIамера царах  цIавирзина стаг 
вац. уьш эгна Даймехкан мар-
шонна гIароле хIиттинчу тIеман 
арахь. 

Театрера яхь йолу кIентий 
буьрсачу тIаме дIахьовсийна, би-
сина актераш, коьртачу декъа-
на зударий, гIаш Соьлжа-ГIала 

цIабирзина. Шина дийнахь бина 
цара некъ.  ХIинца санна маше-
нашца паргIатонаш ца хилла  оцу 
муьрехь. ХIорш Ведана хьалабигна 
театран ворданаш тIаме боьлхучу  
кегийчу нахе дIайигийтина хилла. 
Веданара гIаш Соьлжа-ГIала некъ 
бинчарна юкъахь хилла: Исаева 
Асет, Хакишева Хьава, Ташухад-
жиева Асет, Мустапаева Хьулимат, 
Алиева Тамара, Айдамирова Марем 
иштта кхиберш а. Бакъду, театре 
схьабирзинера аьлла мукъа Iен 
йиш ца хилла церан. Мехкан куьй-
галло вовшахтоьхначу концертан 
тобанна юкъабахана Нохч-ГIалгIайн 
къоман драматически театран ак-
тераш. Соьлжа-ГIалахь а, генарчу 
кIошташкахь а бахархойн дог-ойла 
гIаттош,толамах тешош, сийлахьчу 
Даймахке безам чIагIбеш концерташ 
дIайолийна цара.

ТIеман юьххьехь массанхьа 

чIогIа вуьйцуш хилла цу заманан 
турпалхо  Мазаев Хьамзатан кIант 
Маташ. ХХ-чу бIешеран 30-чу 
шерашкахь дуьйна ЦIечу Эска-
рехь волу Мазаев Маташ алссам 
бIаьхаллин хьуьнарш гайта ларий-
нера. 1935-чу шарахь ваьллера иза 
Киевера  артиллерин  училище 
чекхъяьккхина. Танкийн батальонна 
коьртехь волчу хьаькаман замести-
тель волуш, финашца тIом бина вара 
вайн махкахо. Цул тIаьхьа Белару-
сехь, Польшехь тIемаш бина а вара. 
1941-чу шеран март баттахь дуьйна 
ЦIечу Эскаран танкийн дивизин 
34-чу танкийн батальонан командир 
вара Мазаев Маташ.  1941-чу ше-
ран 22-чу июнехь тIом дIаболалуш 
Карпаташкахь лаьтташ яра цуьнан 
батальон. Хьалхарчу деношкахь 
дуьйна тIамехь дакъалоцуш хилла 
иза. Доза доцу майралла, доьналла 
гайтина цо. 1941-чу шеран 1-чу ию-
лехь арадаьллачу «Правда» газетан 
агIонаш тIехь «Героические подвиги 
танкистов» цIе йолчу статьяхь хьакъ 
доллу довха дешнаш ца кхоош язди-
на дара, Перемышлехь капитан Ма-
заев Маташ коьртехь волчу танкийн 
батальоно хIаллакбинчу мостагIех. 
Ткъа 1941-чу шеран 26-чу июлехь 

Соьлжа-ГIалахь арадаьллачу «Лени-
нан некъ» газето зорбане яьккхира 
«Турпалхо-танкист» цIе йолу йоккха 
статья, Мазаев Маташан турпалал-
лех,  доьналлех, майраллех лаьцна 
дуьйцуш. 

Турпалчу махкахочух мел яздо 
дош тидамехь латтош волчу яздархо-
чо Базоркин Идриса,  1941-чу шеран 
сентябрехь керла пьеса еара  Нохч-
ГIалгIайн   къоман драматически те-
атре. Цуьнан цIе яра «Капитан Ибра-
гимов». Амма массарна хаьара пьеси 
тIехь вуьйцуш верг Мазаев Маташ 
вуй.  Дала шайна ца кхоош деллачу 
похIмица вайнехан актераша  говза 
гойтура къизачу тIеман халонаш, 
цIеэскархойн бIаьхаллин хьуьнарш, 
сийлахьчу Даймахке хила хьакъбо-
лу нуьцкъала безам. Хьовсархоша 
хазахетарца тIеийцира Базоркин 
Идрисан пьеси тIехь хIоттийна 
спектакль. Къаьсттина товш дара 

безамца кхоьллина коьртачу турпал-
хочун капитанан Ибрагимовн васт. 
Нохч-ГIалгIайн ерриге а кIоштийн 
военкоматашна хьалха гайтира и 
башха спектакль.  Цу муьрехь во-
енкоматашна хьалха къаьсттина 
дукха  адам хуьлура. Шайн лаамехь 
тIаме баха кечбелла кегийрхой, уьш 
новкъабаха баьхкина церан верасаш. 
Дерг-доцург хIун ду хаа лууш гул-
белларш. Доцца аьлча, 1944-чу ше-
ран 23-чу февралехь вайнах махках 
баххалц Нохч-ГIалгIайн къоман дра-
матически театран репертуарехь яра 
«Капитан Ибрагимов» спектакль. 
И инзаре ирча тIом дIаболабелла 
2016-чу шарахь 75 шо кхочуш хилча, 
«Капитан Ибрагимов» пьеса язйина, 
театро  иза хIоттийна хIокху шарахь 
75 шо кхочу. Иза бIаьрла тоьшалла 
ду дерриге а советийн халкъашна 
санна нохчашна, гIалгIашна  оцу 
бохаман дакъа кхаьчна хиларна. Цул 
сов, мостагI мел нуьцкъала хиллехь 
а,  тIеман хьалхарчу деношкахь 
дуьйна цхьана а кепара шеконаш 
йоцуш, толамах дог тешарца хьанал 
къахьоьгура  вайн адамаша.  Цхьана 
минотана а мукъа Iийна бац культу-
рин белхахой а. Дукха концерташ, 
спектаклаш гайтина цара ЦIечу 

Эскаран бIаьхошна. Соьлжа-ГIалара 
дIабуьйлабелла Ростов, Краснодар, 
Воронеж гIалийн госпитальшкахула 
чекхбевлла вайнехан артисташ дий-
нахь  а, буса а концерташ луш, гер-
гахь кхехкаш буьрса тIемаш болуш. 
Къаьсттина хазахеташ хилла ЦIечу 
Эскаран бIаьхошна Эсамбаев Махь-
муда деш хилла «Яблочко» цIе йолу 
матросийн хелхар. Дика тIеоьцуш 
хилла Айдамирова Марема оьрсийн 
маттахь дIалокху эшарш, Исакова 
Зинас йоьшу байташ. Цундела вайн 
тахана чIагIо  ян бакъо ю: 1945-чу 
шеран 9-чу майхь дIакхайкхийначу 
Сийлахьчу Толамна юкъахь  вай-
нехан актерийн хьаналчу къинхье-
гаман беркате дакъа хилар. Уггаре 
а коьртаниг  вайх хIорамма шайх 
дозалла дан  хьакъ бу и башха тур-
палхой. Толамах тешарца гездина 
цара и атта доцу некъаш.

А.ДАЧАЕВА

ИСТОРИН АГIОНАШ

Театр – тIеман шерашкахь
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бераллин шераш

Иза вина де билггал муьл-
ха ду хууш стаг вац. Цу хенахь 
дукхах болчу нохчаша иза 
билгалдокххуш ца хилла. 
Бакъдерг дийцича, цаьрга и 
хоьттуш, цуьнца бала болуш 
стаг вацара. Вина шо хаар 
а доккха хIума лара мегар 
долуш яра 1906-чу шарахь 
Ойсхарахь Хаджиев Ризван 
дуьнен чу ваьлла хан. КIант 
когавахана, мотт Iемина вала-
ле, да-нана дIадаьлла, байлахь 
висира иза. Дедас кхиийна 
ву Ризван. КIант кхиъна ва-
лале советийн Iедал Ойсхара 
кхечира. Дуьхьарлера школа 
советийн Iедалца кхечира 
Ойсхара. ХIинца-м цхьаверг 
велавала а там бу, юьхьанцар-
чу классе деша воьдуш Хад-
жиев Ризван пхийттара ваьлла 
жима стаг вара аьлча. Бакъду, 
иза ишта-м дара. Делахь а, 
деша-м дика дийшира цо. 
Ойсхарара еа классах лаьтта 
школа чекхъяьккхина валале 

комсомоле дIаийцира. ТIаккха 
Соьлжа-ГIала рабфаке деша 
хьажийра. Комсомолехь вара 
аьлла, дедех дага ца волуш 
цхьана а метте  когабуьхьиг 
боккхуш вацара кIант. ДIа 
мел боккху ког а, деш долу 
муьлхха гIуллакх а деден 
лаамца дара кIентан. Дедас 
аьлларг, Дала аьлча санна, 
тIелоцуш, кхочушдеш вара 
иза. Цундела, деша ваха лаам 
мел чIогIа хиллехь а, дедас 
пурба делла, дог резадина ша 
новкъаваьккхича, сапаргIат 
даьлла  Соьлжа-ГIала охьа-
веана рабфаке деша хIоьттира  
иза. Синкхетам сирла, хьекъ-
ална ира волу кIант  рабфакехь 
а дика ларош вара дешарца. 
Денна совдуьйлучу хаарех са-
мукъадолура цуьнан. Делахь 
а, юьртахь висинчу дедена 
сагатлора. Мукъа йисинчу 
минотехь цунна тIекхача а 
лаьара. Цунна  юххехь санна 
сапаргIат ца хуьлура кIентан 
цхьанххьа а. Дерриге  а шен 
чолхечу дахарехула чекхбок-
кхур бу Хаджиев Ризвана 
цуьнга болу  и ховха безам.

кхиаран ноВкъахь 

Рабфак кхиамца чекхъяь-
ккхина ваьлла Хаджиев Риз-
ван партийни курсашка деша 
хьажаво. Дешарехь хьуьнарш 
гойтуш волу кIант тидамза ца 
вуьсу Iедална. Юкъараллин 
балхахь а жигара дакъалоцуш 
вара иза. Цхьа тайна, ада-
маллех юьззина яра цуьнан 
амал, ша а гIиллакхе, оьзда 
вара. Ризванан амал хазъ-
ешъерг цуьнан цIийца йолу 
нохчалла яра. Iедалан дайшна 
цунах идеологин белхахо ван 
лиира, советийн Iедало ирсечу 
новкъа даьккхинчу къомана 
юкъахь кхетош-кхиоран болх 
дIакхехьийта. Оцу Iалашонца 
1928-чу шарахь Москва ком-
мунистийн университете 
деша хьажаво Хаджиев Риз-
ван. Ша цхьаъ вацара Ризван 
малхбалерчу къинхьегамхойн 
коммунистийн  университете 
Москва хьажийнарг. Цуьнца 
деша баха новкъабевллера: 
Мамакаев Мохьмад, Автор-
ханов Iабдурахьман, Мехти-
ев Хьасан, Саламов Iабдул-
Хьаьлим, Арсанукаев Халид, 
Вахаев Хаси, иштта дуккха 
а кхиберш. Сталин Иосифан 
цIарах йолчу дешаран за-
веденехь кхаа шарахь деша 

дезара кегийрхойн. Дуьненна 
гIарабевлла идеологаш бара 
университетан хьехархой: 
Акимов Владимир, Антонов 
Константин, Губер Александр, 
Луначарский Анатолий, иштта 
кхиберш а. КIоргера Iилма до-
луш адамаш дара уьш. Шайн 
хаарш кхоа ца деш студенташ-
на дIалуш бара. Хьехархоша 
адамашца кхетош-кхиоран 
болх дIакхехьа Iамабора сту-
денташ, коммунистийн идео-
логин бIаьхо хилар марздора. 
Кхиамца университет чек-
хъяьккхина Соьлжа-ГIала 
цIавирзина Хаджиев Риз-
ван КПСС-н Нохч-ГIалгIайн 
Обкоме балха  хIоттаво 
пропагандин-агитацин отде-
лан куьйгалле. Шина шарахь 
сов бо цо цигахь болх. Шен 
белхан декхаршца ларош, на-
къосташца тарлуш, мискачу 
адамийн хьашташка ладогIа 
кийча хиларца билгалволу 
жима стаг Обкомехь болх бечу 
муьрехь. 1936-чу шарахь Кур-
чалойн кIошта балха хьажаво 

иза, цигара юьртан бахам 
кхиоран декхарш тIе а дохкий. 
Коьртачу декъана колхозаш 
яхкарца боьзна бара цуьнан 
болх. Чекхдаьллачу ХХ-чу 
бIешеран 30-чу шерашкахь 
советийн Iедалан коьртачех 
цхьаъ бара ярташкахь колхо-
заш яхкаран кхайкхам. Рос-
син цхьайолчу меттигашкахь 
догIуш хила там бу и юкъара 
бахамаш кхоллар. Амма хIора 
кертахь шайн лелош бежана, 
говр, уьстагI долуш болчу 
нохчаша чухьаьдда тIелоцуш 
хIума дацара иза. Делахь а, 
Москварчу Iедало, цуьнан 
баьчча хилла дIахIоьттинчу 
КПСС-о бохург ца дича ца 
бовлучу мисканаша, цхьац-
ца  бахьанаш-м леладора. 
Цхьадолчу декъана Iедалца 
йолу юкъаметтиг нохчийн 
эвхьазаяла йолаялар а  кол-
хозашца доьзна дара. Делахь 
а, Нохчийчохь вина, кхиъна, 
йоза-дешарахь кIоргера ха-
арш долчу Хаджиев Ризванан 
ницкъкхечира, махкахойн 
шех бIаьрг ца бодуьйтуш, 
Iедалца йолу юкъаметтиг 
ца талхош, шена тIедехкина 
декхарш кхочушдан. ТIахьо 
шен цхьана книги тIехь  цо 
яздийр ду, колхозаш  йохкучу  

муьрехь Нохчийчохь  лаьт-
тинчу чолхечу хьолах лаьцна, 
«Бай-латта дара охуш»  ю  цу  
книгин  цIе). Нийса хир даца-
ра оцу муьрехь  цунна болх 
бан атта дара аьлча. Дуьне 
пезагал гатдеш, бIаьргаш чу 
можа бIагор боуьтуш, шога 
киртигаш йогIура цуьнан 
къоначу дахарехь. ТIаккха  
Ризван литературе кхевдира, 
дукхабезачу турпалхошкара 
орца доьхуш санна. Наггахь 
ша а цхьацца йозанаш яздора. 

Забарца яздеш дерш а нисло-
ра, поэзин хьасанца дуьйци-
нарш а хуьлура. Юьхьанца, 
шена, холчахIоьттинчохь, 
цхьа дегахьаам лоьхуш дора 
Ризвана и йозанаш. ТIаккха  
марзвелла, беркатечу ламасте 
дирзира цуьнан и гIуллакх. 
Накъосташна гайтича, цара 
дика мах хадийра оцу йоза-
нийн. Цу муьрехь «Ленинан 
некъ» газетан редактор волчу 
Мамакаев Мохьмада цхьайолу 
байташ зорбане ехира, литера-
турехь къахьегар дIа цатасар  
тIе а диллира шен накъостана.  
Иштта литературе веана ву 
тIаьхьо нохчийн къоман поэт, 
яздархо хилла дIахIутту волу 
вайн турпалхо. Ткъа 1939-чу 
шарахь Хаджиев Ризван «Ле-
нинан некъ» газетан редактор 
хIоттаво.

Хала зама  яра иза. Даа-
мала цахилар дацара коьрта-
ниг. Бе-берса кхача нохчаша 
цкъа а ца лехна. Доьзална 
напха, хьаналчу къинхьегам-
ца, цаьрга даима латтаделла. 

Дуьйш-дерзош урд хилла, 
кертахь етт-уьстагI хилла. 
Шайн долчух тоам беш хил-
ла. Амма ХХ-чу бIешеран 
30-чу шерашкахь церан дерг 
цаьргахь ца дуьтуш, бIаьрга 
сара кхетча санна, хьийзаш 
НКВД хилла. Доккхачу дуь-
ненахь массо а  хIуманал 
лазаме  ду уллорчарах тешам 
бар, олучух ларвала дезаш 
хилар, бехк боцург таIзарехь  
валлор.  Хаджиев Ризванан 
дукха доттагIий, накъостий, 
бевза-безарш хилла набахтехь 
бохкуш, бехк-гуьнахь доцуш, 
Дела воцург орцахвала стаг 
воцуш. Республикин газетан 
куьйгаллехь волчу кхунна, 
куьзганахь санна гуш хилла 
къизаллин сурт –  олалле 
йирзина харцо. Цу инзаре 
халачу хьелашкахь болх бан 
онда хьуьнар, собар оьшура. 
Делан къинхетамца, Хаджи-
ев Ризванан амалехь йолуш 
яра и дика агIонаш. Цара гIо 
дора республикин газетан 
редакторна халла зIийдиг 
хецна йогIу нохчийн къоман 
журналистика хьаьшна дIа 
ца яккхийта, кхидIа а иза кхи-
ийта  бегIийла некъаш лаха. 
Къоначу журналистийн керла 
чкъор догIу «Ленинан некъ» 

газетан редакци: Дадуев Абу, 
Саидов Билал, Музаев Нурди, 
Чалаев Билал, иштта кхиберш 
а. Цхьа хIума ду нохчийн 
газетан, ша кхолладелчахьа-
на а нохчаллех къилба дина 
схьадогIуш ду иза.  «Лени-
нан некъ» газетан редактор 
Хаджиев Ризван хIоьттича 
а, цо куьйгалла динарг мел 
хала хан хиллехь а, сталиниз-
ман гIурано зоьпаршна юкъа 
доьллина Iазапехь хиллехь а, 
газето шен хатI ца  хийцира. 

Даима санна нохчийн къо-
ман лаамашна, лехамашна 
муьтIахь долуш чекхдаьлла 
иза. Оцу доьналлин хоршара 
ца бовла редакцин белхахойн 
даима хьуьнар а, синъондал-
ла а хилла. Шайн халкъ, дай 
баьхна латта дезаш, собарца 
чекхбевлла уьш инзаре буьр-
сачу  зерех. Хаджиев Ризван 
санна болу яхь йолу къонахий 
«Ленинан некъ» газетан ку-
ьйгаллехь хилла хилар а хила 
там бу цуьнан бахьана. 

буьрсаЧу тIеман 
аренашкахь

1941-чу шеран 22-чу ию-
нехь луьра тIом беара  вайн 
Сийлахь-боккхачу Даймах-
ка. И буьрса тIом болабел-
лачу хьалхарчу деношкахь 
шен лаамехь ЦIечу Эскаран 
могIаршка хIоьттира Хаджиев 
Ризван. ТIеман арахь цунна 
хиллачу чевнаша, муьлххачу 
нохчичуьнгахь хила йогIу 
яхь, доьналла, майралла  гой-
туш,  тIом дика барна делла-
чу совгIаташа тоьшалла до 
вайн махкахо  бIаьхойн букъа 
тIехьа лечкъаш Iийна цахи-
ларна. Даймехкан коьртачу 
шахьарна Москвана мостагI 
тIегIертачу 1941-чу шеран 
гурахь цигахь тIемаш бина 
Хаджиев Ризвана.  Дуьххьар-
лера тIеман совгIат, «За обо-
рону Москвы» мидал, цигахь 
гайтина бIаьхаллин хьуьнар 
бахьанехь делла  цунна.

1942-чу шеран хьалхар-
чу беттанашкахь дуьйна  
инарла-лейтенант   Киричен-
ко Николай коьртехь хилла-
чу гIалагIазкхийн дошлойн 
гвардин 4-чу корпусехь хилла 
Хаджиев  Ризван. И корпус 
1942-чу шеран май баттахь 
дуьйна Къилбаседа Кавказан 
фронтана юкъайогIуш яра. 
Азов хIорданий, Дон хиний  
юккъехь тIемаш беш яра  кор-
пус аьхкано а. МостагIчун 
ницкъ алссам хиларна, цкъа-
чунна юхадолуш  дара ЦIен 
Эскар. Оцу  бахьаница Моз-
доке а, Нохч-ГIалгIайн Ре-
спубликин Теркаца йолчу аре-
нашка а кхечира луьра тIемаш 
беш  4-гIа корпус. Оцу буьр-
сачу денойн къахьо а, тIеман 
гIело  а  лан дийзира Хаджиев 
Ризванан а. Амма яхь дIа-м ца 
елира цо. БIаьхо дика кхетара 
мостагI нуьцкъала хиларх а, 
ЦIечу Эскаро лардеш дерг 
дай баьхна латта хиларх а. 

Аганахь дуьйна Даймохк  а, 
ша схьаваьлла къам  а  деза 
Iамийна волчу вайн махкахо-
чунна къаьсттина хала  дара  
фашистийн йовсарш вайнехан 
лаьтта тIе кхачар. Шена чохь 
са а долуш, юхавала дагахь 
вацара иза. Даймехкан маршо 
къуьйсучу тIеман арахь летта 
валар ирс лоьручарах вара 
Хаджиев Ризван. Иза тешара 
тIом цкъа мацца а чекхбериг  
хиларх а, ямартлонца чу-
веана мостагI хIаллаквийрг 

хиларх  а. Къаьсттина  ла-
заме дерг  1942-чу шеран 
25-чу июлехь дуьйна немцой 
Теркаца Iохкучу цхьайолчу 
нохчийн ярташка – Беной-
Юьрта, Зебир-Юьрта, Калаусе 
– кхаьчна хилар дара. Оьрза-
ГIалахула  тIемашца гечо док-
кхуш Соьлжа-ГIала гIерташ 
вара мостагI. Мокхазан берд 
хилла,  мостагIчунна дуьхьа-
ло еш, летара  вайн  бIаьхой. 
Делахь а, ницкъаш цхьабосса 
бацара. МостагI  къиза, ницкъ 
алсам болуш вара.  Цуьнан 
коьрта Iалашо яра Соьлжа-
ГIаларчу а, тIаккха,  вайна 
тIехваьлла Бакурчу а мехка-
даьттанна тIекхачар. Мехка-
даьтта чIогIа оьшура, дерриге 
а дуьне шен кога кIел дерзо 
араваьллачу Гитлер Адоль-
фана. Цо юьхьарберзийна-
чу некъах дика кхеташ бол-
чу ЦIечу Эскаран бIаьхоша 
массо  а  агIор  дуьхьало  
йора, хьерадевллачу жIаьлех 
тарбелла чугIертачу фаши-
сташна. Нохчийн лаьтта тIера 
уьш дIалахкар 1942-чу шеран 
30-чу ноябрехь Iуьйранна 
ялх сахьт даьлча дIадолийра. 
Инарла-лейтенант Кириченко 
Николай  вара  операцина 
куьйгалла деш верг а,  цунна 
жоьпалле верг а.  Шен са, дегI 
кхоош  вайн цхьа  бIаьхо а 
вацара. Ищерски  станицехь  
буьрса тIом хилира. Станице-
ра юхатоха болийра  немцойн 
фашисташ. Цунах дерг дика 
дагадогIура Ризванна, тIом 
дIабирзина дикка хан яьлча 
а, оцу  буьрсачу тIеман дакъа-
лацархо ша хиларе терра. 
КIирнах сов кхихкира Тер-
кан аренашца тIом. ТIаккха, 
Соьлжа-ГIала шаьш кхача-
лург цахиларх кхетта, немцой 
Моздокехьа юхабовла буьй-
лира. Моздокехь, Бесланехь, 
Эльхотовехь тIемаш  бан дий-
зира Хаджиев Ризванан. 1943-
чу шеран январь беттан 3-чу 
дийнахь беа баттахь немцойн 
карахь лаьттина Малгобек 
схьайоккхуш,  хIаллакьйира 
Къилбаседа Кавказе чугIерта 
фашистийн ардангаш. Хе-
тарехь,  Ризванан  дахарехь 
уггаре а ирсечарах  цхьа де 
дара иза. Дай баьхначу лаьт-
та тIера мостагI эккхорал 
мехала хIун хир ду  яхь йолу 
дог кийрахь долчу стага-
на?! Делахь  а, кхин а генна 
дIадахьа дезаш дара тIеман 
некъаш. Малгобек мостагIчух 
дIацIанъяр – иза толаман 
юьхь бен яцара. ЦIен Эскар 
толамца зулам схьадаьллачу 
бена – Берлине – дIакхачо 
дезаш дара. Ростов, Красно-
дар, Сталинград, Беларуси 
фашистех дIацIанъеш хиллачу 
тIемашкахь дакъалаьцна ву 
вайн турпала махкахо. 1943-
гIа шо чекхдалале капитанан 
чинехь вара майра дошло Хад-
жиев Ризван. Некхаваз сер-
ладохуш майралла, доьналла 
тIеман аренашкахь гайтарна 
елла «Даймехкан тIеман» 
орден, «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За от-
вагу» мидалш а яра цуьнан. 
Инарла-лейтенанта Кири-
ченко Николайс шен куйг тIе 
яздина (именное) совгIатна 
делла тур дара вайн махкахо-
чун. «За отвагу и доблесть» 
аьлла йоза дара совгIатна 
деллачу туьран макъарна тIехь 
яздина. 1944-чу шеран май 
бутт тIекхаччалц юкъара ца 
волуш тIеман арахь лаьттина 
Хаджиев Ризван. Цунна хууш 
хилла вайнах махках баьхна, 
Казахстане а, Юккъерчу Азе 
а  дIахьажийна, дерриге а  
халкъана тIехь, ямартлонца, 
харц цIерш тохкуш, харцонаш 
лелийна хилар. Амма, шегара 

осала хIума ца долуьйтуш, 
майра тIом беш волу бIаьхо, 
нохчи хилар бахьана долуш 
1944-чу шеран май баттахь  
Беларусера цIа хьажийна, 
мел дехарш дарх эскарехь ца 
витина.

Хаджиев Ризван цкъа 
Соьлжа-ГIала кхечира. Лула-
хоша дийцира кхуьнан доьзал 
а, дерриге а халкъ санна мах-
ках даьккхина хиларх лаьцна. 
ТIаккха Ойсхара вахара иза, 
шен дай схьабевллачу юьрта. 
Деден борза тIе хIоттар шен 
декхар хийтира Ризванна, цо 
иза  кхочуш а дира. Гуьмсе 
кхечира, цигахь  НКВД-н 
каравахара. Леррина таллам 
бинчул тIаьхьа дерриге а нох-
чийн халкъ дIахьажийначу 
новкъа ваьккхира. Кхаа-беа 
баттахь къахьийгира Хаджи-
ев Ризвана шен верасаш ца 
карош. Йоккхачу Казахстане-
хула, мохо яржо нехаш санна, 
баржийна бара нохчий. ТIеман 
арахь хиллачу чевнашца, на-
старан дIаьIахках йоллучу 
дIаьндарган геригца дукха 
некъаш гездира цо шен  доь-
зална тIе ца кхачалуш. Эххар 
а, Джамбулехь карийра цунна 
хIусамнана а, эскаре воьдуш 
цIахь дисина хилла жима диъ 
бер а. Казахстанехь кхин а 
кхо бер дуьнен чу долу Риз-
ванан а, цуьнан хIусамненан 
Мареман а доьзалехь. Цаьрга 
массаьрга деша а дешийтира, 
халкъана, махкана оьшу йолу 
говзаллаш караерзаяйтира 
цо. Ризванан дукхах долчу 
берех Къилбаседа Кавказехь  
а гIарабевлла бевзаш лоьраш 
хилла. Мехкадаьтта даккхаран 
промышленностехь болх беш 
хилла кхиберш. Ткъа тIеман 
арара цIавирзина бIаьхо цкъа 
мацах литературин хьаьттахь 
ша бан болийначу балхана 
тIевоьрзу.

литературин 
хьаьрмахь

Дукха хан яра Хаджиев 
Ризвана поэзехь, прозехь шен  
ницкъаш зер дIадолийна. 
Йоца, амма чулацаме нисло-
ра цуьнан байташ. Делахь а, 
цкъа а уьш зорбане кховдийна 
яцара яздархочо, ур-атталла 
ша «Ленинан некъ» газетан 
редактор волуш а. Массо 
а хIуманна тIехь жоьпал-
ла чIогIа долуш стаг вара 
иза. Изза лехамаш бара цуь-
нан йозанан белхашкахь а. 
Дуьххьара зорбане вайнах 
Казахстанехь болуш 1955-
чу шарахь ваьлла Хаджиев 
Ризван. Цу муьрехь нохчийн 
маттахь «Къинхьегаман бай-
ракх» цIе йолуш газет арахеца 
долийнера къоман кхолларал-
лин интеллигенцис. Цунах 

мерза кхаъ хиллачу Хаджиев 
Ризвана кест-кеста яздора 
«Къинхьегаман байракхна» 
лерина чулацаме могIанаш. 
Уьш хазахетарца зорбане 
дохура редакцин белхахоша. 
Поэтан кхолларалла, дукха 
хьолахь, сатирин хIуо детта-
луш хуьлура. 

«халкъера  Iамадан  
хьекъале хIума дац.

Дан дезарг суначул тIех 
хууш цхьа а вац…»

бохучу ойланца, доттагIа 
хьо велахь,

хьол йоккха Iовдал кхин 
йоцийла хаалахь.

1957-чу шарахь вайнахана 
цIаберза яьллачу некъамаршо-
нах пайда эцна, шен доьзалца  
Соьлжа-ГIала схьакхелхира 
Хаджиев Ризван. «Ленинан 
некъ» газет меттахIотийначу 
дийнахь редакце балха араве-
лира 50 шарера ваьлла яздар-
хо. Редакцин цхьана отделан 
куьйгалле хIоттийра балха 
тIехь алссам зеделларг долу 
журналист. Кест-кеста газет-
дешархойн самукъадоккхура 
дахарехь нислучу кхачамба-
царех поэта сатирин кепехь 
яздечу могIанаша. Самонца 
тидам бар, кIайдаргаш беламе 

яхар, дикане сатийсар хаалора 
оцу могIанашкахь.

шен дахар кIордийна 
велларг вац карор.

ДегIа тIехь айп хиларх, 
дахар дац кIордош.

гIорасиз хиларна, стаг 
IаддаIерах,

гIийланиг хьайл гIийла 
хетий, ма вела.

Иттех шарахь гергга книж-
ни издательстехь болх бира 
Хаджиев Ризвана. Цигахь 
хьаькам вара аьлла шен книга 
зорбане яккха сих ца велира 
иза. Стаг собаре, гIиллакхе, 
оьзда хиларан билгало ю иза. 
1959–1969-чуй шерашкахь 
цигахь болх беш дукха нахана 
гIо-накъосталла дина Ризвана. 
Къаьсттина самукъадолура 
цуьнан нохчийн маттахь яздан 
лууш жима стаг билгалваьлча. 
Цунна оьшучунна орцахва-
ла сихлора. 1970-чу шарахь 
дуьйна кхидIа дуьнен чохь 

шен яккха йисинчу хенахь 
Нохч-ГIалгIайн республикин 
Министрийн Советан радион 
а, телевиденин а комитетан 
редакторан даржехь болх бира 
цо. Амма миччахьа балхахь 
велахь а, литературехь беш 
болу болх сацийна вац иза.

поэташ-лирикаш бара 
вайн шортта.

ткъа, поэзи-лира юй те 
вайн оццул?

ДоттагI, сих ма ло, кхин 
цкъа еша хьайн стих.

Зорбане дIакховдо кху-
ьур ву, ма лохьа сих.  

Зудчо-м эр ду хьоь: хьан 
стихаш ю зевне.

Ю еша аьхна (Дагахь: 

«суна ахча».)
Журналан агIонаш тIехь 

ерш-м ю аьрга.
Ткъе итт шо сов хан 

дIаяьлла яздархо, поэт, жур-
налист Хаджиев Ризван 
вайца воцу. Амма цо яздина 
могIанаш  хIинца а деша дог 
доуьйтуш, чулацаме, цIеначу 
нохчийн маттахь ду. Тахан-
лерчу вайн дахарера цхьадолу 
кхачамбацарш гуш санна 
яздина хетало наггахь поэтан 
цхьадолу могIанаш.    

пьеса ю сов гIийла, тур-
палхой – оза.

амалш ю шийла, чула-
цам беса. 

богIура хIотто мах, амма, 
«амма» ду

Iаламат кхераме дIаала.
о, ма аьрха ду!
 пьесин автор массарна  

вевзаш ву.
хууш ву ша хьаьнца хIун 

лело деза.
Зорба а тухур ю, тираж 

луш йоккха.
авторан  а деза маж-дада 

хьаста.
театро хIоттор цкъа. 

амма кхин – хIа-хIа!
хьовсархой Iехабан дац 

иштта атта.

хIоттийта тIе Iеха, та-
сийта маша.

гIуллакх дац авторан 
цуьнца кхин ваза.

Д I а к х а ьч н а  а вт о р е  
гонорар-ахча.

Дуьххьарлера книга 1966-
чу шарахь зорбане елира Хад-
жиев Ризванан. Цул тIаьхьа 
кхин а иттех книга зорбане 
елира цуьнан. Дешархоша 
самукъадаларца тIеэцначарах 
яра: «Веларан дуьхьа дац», 
«Лерг лаций малхе ваккха», 
«Морса мекхаш»,  «Дагахь-
дерг кхин доцуш», иштта дук-
кха кхиерш. Къаьсттина хьахо 
луур дара Хаджиев Ризвана 
язйина «Бай-латта дара охуш» 
цIе йолу книга. Вайн махкахь 
колхозаш йохкуш хилла чолхе 
зама ю цу тIехь юьйцург. И 
болх шена дика бевзаш хи-
ларе терра, говза дош аьлла 
яздархочо хьаналчу къин-
хьегамца мохк цIинбеш хене 

бийлинчу шен заманхойх. 
Цара лайна халонаш, церан 
дегнаш наггахь хьостуш 
даьхкина маьлхан денош, 
дешархо тешош  ,цIеначу 
нохчийн маттахь гойту ав-
тора. Хаджиев Ризванан 
ерриге а кхолларалла сан-
на, «Бай-латта дара охуш»  
книга дикане, къинхетаме, 
собаре, адамалле кхойкхуш 
ю. Цуьнца цхьаьна Нана-
Даймохк беза, ворхIе дай-
ша бIешерийн кIоргенера 
лардеш схьадеанчу оьздачу  
гIиллаккхех, къоман лама-
стех ца къехкаре кхойкху 
яздархо Хаджиев Ризван. 
Иза ша вара дуьнен чохь 

йоккхучу хенахь Даймех-
кан тешаме бIаьхо хилла 
чекхваьлла, ша схьаваьлла-
чу нохчийн халкъан кхане 
сирла хиларе сатуьйсуш, 
хьанал къахьегна. Нохчийн 
къоман литература кхиоран 
мехалчу гIуллакхна юкъа 
йоккха хазна йиллина цо. 
Мел  яккхий халонаш шена 
тIехIиттарх, кханенах дог 
ца дуьллуш, халкъан ир-
сечу седанах дегайовхо 
кхобуш,  яхь ,  доьналла , 
собар, дуьне цецдаккхал 
шеца долуш, чекхваьлла 
Хаджиев Ризван. 2016-чу 
шарахь 110 шо кхочу  иза 
дуьнен чу ваьлла. Цуьнан  
чолхечу дахаран некъаша 
тоьшалла до дуьнен чохь 
иза эрна ваьхна цахиларна. 
Сирла, беркате лар ю  цо 
йитинарг. 1985-чу шеран  
15-чу августехь детталу-
чуьра сецира цуьнан экаме 
дог.  Халкъана,  махкана 
Iаламат боккха эшам бара 
и тайпа къонах дIавалар. 
Делахь а, вайца яха йисина 
Хаджиев Ризванан башха 
кхолларалла. 

А.ГАЗИЕВА

Къоман сирлачу 
кханенах тешара

(нохчийн яздархочун хаджиев ризванан 110 шо кхачарна лерина)

ИЭС
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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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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
30       02:34      12:30      16:15      19:46         21:36

ламазан хенаш

30-гIа июнь
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +33 градус, кIезиг мархаш а йолуш, 
буьйсанна…+19 градус, кIезиг мархаш а йолуш, 

1-ра июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +30 градус, мархаш а йолуш, 
догIа а догIуш, 
буьйсанна… +18 градус, мархаш а йолуш, догIа а 
догIуш.

      иштта ю дукха хан йоццуш зор-
бане яьллачу а.В.пряжниковн  книгин 
цIе. хIокху деношкахь радион цIийнехь 
дIадаьхьира и книга йовзийтар. цигахь 
дакъалоцуш бара нохчийн республикин 
къоман политикин, арахьарчу зIенийн, 
зорбанан, хаамийн министерствон, нох-
чийн республикин Iилманийн академин, 
книгин издательствон векалш, журнали-
сташ, юкъараллин гIуллакххой.

   Цхьаьнакхетар дIадолош вистхилира 
книгин автор Пряжников Александр:

    «Сайн къамел долош, уггаре а хьалха 
суна даггара баркалла ала лаьа книга зорбане 
йоккхуш сайна гIо мел диначарна. Суна бак-
къал а доккха совгIат ду бусалба нахана уггаре 
а безачу мархийн Рамадан баттахь Нохчийчохь 
сайн книга зорбане ялар. Ткъа ша книгах дерг 
аьлча, иттех шарахь бина болх бу иза. Кху кни-
ги тIехь Россин къилбехь дехаш долчу дуккха 
а къаьмнийн гIиллакхех, Iадатех, географех 
лаьцна яздина. Муьлххачу а авторан санна, кху 
тIехь гIалат хила а тарло, иза еша волавелча, 
соьца цхьаверг реза ца хила а тарло. Цундела, 
хьалххе бехк цабиллар доьху ас», – дерзийра 
цо шен къамел. 

   Цул тIаьхьа вистхилира Республикин 
книгин издательствон директор Матаев Анзор:

    «Соьга хаьттича, книга дика нисъелла. 
Цу тIехь дуккха а къахьегна автора.  Зорбане 

яьлларг 2000 экземпляр бен яц. Дала мукъ 
лахь, тIейогIучу хенахь книгаш кхин а алсам 
арахеца дагахь ду тхо. Муьлххачу а Россин 
вахархочунна пайдехь книга ю иза. Цундела, 
уьш хIора а библиотекехь хила еза аьлла хета 
суна», – элира цо.   

       Книгин мах хадош, цунах лаьцна 
шайна хетарг олуш, вистхилира Нохчийн 
Республикин къоман политикин, арахьарчу 
зIенийн, зорбанан, хаамийн министран за-
меситель Гудаев Лоьма, историн Iилманийн 
доктор Гарсаев Ваха, Нохчийн Республикин 
Iилманан академин вице-президент Дадашев 
Райком, Нохчийн Республикин Журналистийн 
союзан председатель Хатуев Ислам. Цара 
шайн къамелашкахь билгалдаьккхира «Росси 
– вайна ца евза Къилбе» книга мехала, Кавка-
зан бахархошна оьшуш хилла ца Iаш, ерриге 
а Россина пайдехь, оьшуш хилар.

     Цхьаьнакхетар дерзийра журналисташа, 
Iилманчаша, яздархоша Пряжников Алексан-
дре цуьнан книгах, иза зорбане яккхарх лаьцна 
хаттарш даларца.  

З.САГАЕВА
Суьрта тIехь: книга йовзийтарна 

лерина цхьаьнакхетар  

КНИГА ЙОВЗИЙТАР 

«Росси – вайна ца евза Къилбе» 

хIокху деношкахь 
нохчийн республикин 
дешаран а, Iилманан а 
министерствехь «шеран 
хьехархо-2016» а, «къона 
хьехархо-2016» а  респу-
бликин конкурсийн то-
ламхошна совгIаташ дира. 
республикин школашкара 
хьехархой, директорш, то-
ламхойн белхан накъостий 
баьхкинера оцу даздарш-
кахь дакъалаца. 

Конкурсийн жюрина юкъ-
ахь бара дIадаханчу шераш-
кахь  «Шеран хьехархо» а, 
«Къона хьехархо» а конкур-
сашкахь толамаш баьхна хье-
хархой а, ткъа иштта Дешаран 
белхахойн корматалла лакха-
яккхаран нохчийн институтан 
а, Дешаран дикаллин мах 
хадоран туьшан а белхахой а. 

Жюрин сацамца «Шеран 
хьехархо-2016» республикин 
конкурсан толамхо хили-
ра Веданан кIоштан Бена-
КIотарарчу школин оьрсийн 
меттан а, литературин а хье-
хархо Демельханова Заира. 

Конкурсан лауреаташ хи-
лира: Соьлжа-ГIалин №18 
йолчу школин изобразитель-
ни искусствон хьехархо Акбу-
латова Санет, Соьлжа-ГIалин 
№11 йолчу школин юьхьан-
царчу классийн хьехархо 
Шамаева Карина, «Прези-
дентан лицейн» историн а, 
обществознанин а хьехархо 

Мусаева Жансари, Соьлжа-
ГIалин №25 йолчу школин 
ингалсан меттан хьехархо 
Байсултанова фатима. 

Иштта, цу дийнахь бил-
галбевлира  «Къона  хье -
хархо-2016» республикин 
ко н к у р с а н  т о л а м хо й  а . 
Оцу конкурсехь хьалхара 
меттиг  Устрада-Эвларчу 

С . Д и к а н и е в н  ц I а р а хч у 
№13 йолчу гимназин оьр-
сийн меттан а, литературин  
хьехархочо Гадаева Разета 
яьккхира. ШолгIа меттиг 
Хьалха-Мартанан кIоштарчу 
ГIойтIара №4 йолчу школин 
математикин хьехархочо Би-
султанов Iадлана а, кхоалгIа 
меттиг Соьлжа-ГIалин №7 
йолчу школин ингалсан мет-
тан хьехархочо Тисаева Эли-
нас а яьккхира. 

«Къона хьехархо-2016» 
республикин конкурсан лау-
реаташ хилира: Грозненски 
кIоштарчу Аьхкин-Борзерчу 
№1 йолчу школин ингал-
сан меттан хьехархо Быкова 
Оксана, Соьлжа-ГIаларчу 
Хь.Ибрагимовн цIарахчу ма-
тематикин школин матема-
тикин хьехархо Алхастова 
Элиза, географин хьехархо 
Орцуева Марем, Соьлжа-
ГIалин №14 йолчу гимназин 
юьхьанцарчу классийн хье-
хархо Джатцаева Эльвира. 

З.ХИЗИРОВА 

ДЕШАР 

хьехархойн шина 
конкурсан жамIаш дина

тхан рузма
1-ра июль, 1916 шо. Устрада-Эвлахь вина Абдурахма-

нов Канти, Россин федерацин Турпалхо. Сийлахь-боккха 
Даймехкан тIом болабелча, шен лаамехь эскарехь гIуллакх 
дан воьду Канти. 1943-чу шеран сентябрехь  дуьйна цо 
гIуллакх до 51-чу дивизин 156-чу гIашлойн полкехь 76 мм. 
яккхийчу тоьпийн батарейн старшина волуш. БIаьхаллин 
декхарш кхочушдеш шегара йоккха майралла а, стогалла 
а гайтарна  цунна  совгIаташ дина 3-чу а, 2-чу а даржийн 
Слава орденшца, дуккха а мидалшца. 1945-чу шеран 
февралехь Лиепая гIали уллехь немцойн эскаран  йоккха  
тоба хIаллакьярехь  дакъалацарна 1-чу даржан Слава 
орден яла хьалхатеттина а хилла Канти, амма совгIатана 
хьалхататтаран кехаташ  мухха делахь а дIа ца кхочуш 
дисина. Нохчи хилар бен кхин бахьана  доцуш  висира 
иза тIеман командованис шена магийна Советски Союзан  
Турпалхочун  цIе  ца луш а. И харцо нисйира 50 шо даь-
ллачул  тIаьхьа. 1996-чу шеран 16-чу майхь арадаьллачу 
Россин  Президентан Указаца Абдурахманов  Кантина  
елира Россин федерацин Турпалхочун  цIе.

Дуккха а шерашкахь цо хьанал къахьийгира Устрада-
Эвларчу тайп-тайпанчу предприятешкахь. Оцу гIалахь 
тахана а бехаш-Iаш бу турпалхочун доьзал. Кантин кхал-
хар хилла 2000-чу шарахь. 

1-ра июль, 1933 шо. Гуьржийчоьнан Ахметовски 
кIоштан Дуиси юьртахь вина Маргошвили Султан, поэт, 
гочдархо. Дешна Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан хьехархойн 
институтан филологин факультетан къоман отделенехь. 
Белхаш бина Дочу-Борзерчу бархIшеран, Iалхан-
Юьртарчу юккъерчу школийн директор, Нохч-ГIалгIайн 
мохкбовзаран музейн Iилманан белхахо, Ахметовски 
кIоштарчу Джокъоло юьртан советан председатель во-
луш. ДIадаханчу бIешеран 90-чу шерашкахь дуьйна, 
коьртачу декъана, литературин хьаьрмахь къахьоьгуш 
ву. Цо нохчийн матте гочйина гуьржийн литературин 
классикийн А.Казбегин, Н.Думбадзен, Н.Бараташвилин, 
Г.Орбелианин, И.Чавчавадзен, А.Царателин, кхечу яз-
дархойн произведенеш. Тахана а гочдаран декъехь дика 
къахьоьгуш схьавогIу С.Маргошвили. Россин яздархойн 
союзан декъашхо ву.

1-ра июль, 1954 шо. Казахстанан Кустанайски об-
ластан Мыдыгер юьртахь вина Бексултанов Муса, 
Нохчийн Республикин халкъан яздархо. 1957-чу шарахь 
Даймахка – Хьалха Мартанан кIоштарчу Олхазар-
КIотара – цIабоьрзу кхеран доьзал. Юьртара школа 
чекхъяьккхинчул тIаьхьа Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан филологин  факультетехь доьшу. Йоццачу 
хенахь ша  дешначу школехь болх бо. 1987-чу шарахь 
дуьйна «СтелаIад» журналехь  ву (коьртачу редакторан 
заместитель, 2007-чу шарахь дуьйна – коьрта редактор). 
Дуьххьара Грозненски  кIоштан газетан  агIонаш тIехь 
зорбане  даьлла М.Бексултановн «ГIалин урамаш» цIе  
йолу дийцар. 1985-чу шарахь зорбанера араяьллачу 
«Мархийн кIайн  гIаргIулеш» дийцарийн гуларо гайтира 
нохчийн литературе  доккха похIма долу  яздархо веана 
хилар. Цул тIаьхьа цуьнан говзарийн масех гулар зорбане  
яьлла («Юха кхана а, селхана санна» – 1988, «Наггахь, 
сайн  сагатделча» – 2004, «Я хьан тухур ю буьйсанна 
хьан  неI» – 2004, «Дахаран хин генара бердаш» – 2009).

«Вайнах» журналан  совгIатан а, Нохчийн Республи-
кин интеллектуальни центран «Дато бухIа» совгIатан 
а лауреат ву Муса, кхоллараллин белхан лаккхара мах 
хадош, цунна иштта совгIат дина «Нохчийн Республикин 
дуьхьа хьуьнарш гайтарна» мидалца а.

Россин яздархойн а, журналистийн а союзийн декъ-
ашхо ву.

 
3-гIа июль, 1927 шо. Чечанахь вина Алиев Шар-

пудди, медицинин Iилманийн доктор, профессор, Нохч-
ГIалгIайн АССР-н Iилманан хьакъволу деятель. 1941-чу 
шарахь тIехдика дешарца чекхйоккху Нохч-ГIалгIайн 
медицинин училище, 1948-чу шарахь иштта тIехдика 
дешарца – ГIиргIизойн пачхьалкхан медицинин институт 
а. Оццу институтан аспирантурехь дешначул тIаьхьа, 
1959-чу шарахь чIагIйо медицинин Iилманийн кандидатан 
диссертаци, 1967-чу шеран май  беттан 15-чу дийнахь 
нохчашлахь дуьххьара медицинин Iилманийн докторан 
диссертаци чIагIйо. Белхаш бина ГIиргIизойчоьнан Ош, 
Джалал-Абад гIаланийн больницашкахь (1948–1956-гIий 
шераш, лор-хирург), Нохч-ГIалгIайн АССР-н могашалла 
Iалашъяран министерствехь (1960–1962-гIий шераш, 
коьрта хирург), ГIиргIизойн пачхьалкхан медицинин 
институтехь (1962–1973-гІий шераш, Iилманан лакхара 
белхахо, кафедрин заведующи), Нохч-ГIалгIайн пачхьалк-
хан университетехь (1973–1983-гIий шераш, анатомин, 
физиологин кафедрин заведующи, биолого-химически 
факультетан декан). Iилманан 70 сов белхан автор.

Кхалхар хилла 1989-чу шеран октябрь беттан 12-чу 
дийнахь.

наркоманина профи-
лактика яран программин 
гурашкахь с.В.михалковн 

цIарахчу республикин бе-
рийн библиотекехь ешар-
хошца тренинг йира дукха 

хан йоццуш. 
Цхьаьнакхетар дIахьош 

вара библиотекин белхахо До-
каев Ваха. Наркоманех долучу 
зуламех а, цуьнан хила тарлучу 
ирчачу тIаьхьенех а лаьцна ду-
ьйцуш вистхилира иза: 

«Дикачуьнга санна, вуо-
чуьнга а жим-жимма марзло 
адам. Цхьана дийнахь ца хуьлу 
стагах наркоман. Корта бахочу 
молханашка а, наркотикашка 
а цкъа марзвелларг кхето а, 
иза нийсачу новкъа ваккха а 
атта дац. Цундела, вуочуьнга 
марзаваларх ларвала хьажа 
веза хIора а. Вуочуьнга мар-
завалар дукха хьолахь вуочу 
тобанех дIакхетча хуьлуш ду. 
Шен накъосташа дийриг дан 
марзло муьлхха а. Цундела, 

ишттачаьрца долчу гергарло-
нех генавала веза», – элира цо. 

Ша дийцинчух бераш муха 
кхетта хьожуш, цаьрга дуккха 
а хаттарш дира В.Докаевс. 
Цара шайна хуучу кепара жоь-
паш делира. Гуш дара, шайга 
дийцинчуьнга а, шайна динчу 
хьехаршка а ешархоша лери-
на ладоьгIна хилар. Циггахь 
«Наркомани – бодане дуьне» 
гайтам вовшахтоьхнера. Гайта-
ме ехкинчу книгех лаьцна дий-
цира библиотекара Болатбиева 
Мадинас. Цу тIехь дерзийра 
цхьаьнакхетар. 

З.ЛОРСАНОВА 
Суьрта тIехь: 

цхьаьнакхетаран 
дакъалацархой    

БЕРИЙН ДАХАР 

Ешархой вуочу марздаларех ларбаран Iалашонца...

Дукха хан йоццуш буру-гIалахь ДIаяьхьира 
2000–2003-Чу шерашкарЧу кхиаЗхошлахь 
греко-римски кепара охьатохархлатарехула 
ерригроссин турнир. къилбасеДа каВкаЗан 
кхеЧу регионашкарЧу спортсменашца 
цхьаьна цигахь Дакъалоцуш Вара нохЧий-
Чуьра 11 охьатохархлатархо а.

Къийсадаларш дIадаьхьира шина дийнахь. Дика гайтира 
шаьш нохчийн къоначу спортсменаша оцу къийсадаларшкахь. 
Иштта, вайн махкахойх шайн-шайн йозаллин категорешкахь 
хьалхара меттагаш ехира: М.-А.Сайдаевс (38 кг.), И.Микаевс 
(46 кг.), З.Ящуркаевс (58 кг.) – №7 йолу ДЮСШ, М.Исаевс (42 
кг.) – ШВСМ. ШолгIачу меттехь вара: И.Забаев (54 кг.) – №7 
йолу ДЮСШ. КхоалгIа меттиг яьккхира В.Эзерхановс (63 кг.), 
С.-М.Герихановс (69 кг.) – №3 йолу ДЮСШ, М.Махмудовс 
(120 кг.) – Ленински кIоштан ДЮСШ. Оцу кхиамашка вайн 
спортсменаш кхачийнарш бу церан тренерш: Р.Абиев, С.Исаев, 
А.Магомадов, Р. Эскерханов, Н.Агаев, Б.Тулаев.

Толамхой билгалбехира кубкашца, мидалшца, Сийлаллин 
грамоташца.

З.ШИШХАНОВА
Авторан сурт

Карарчу шеран февраль 
баттахь Соьлжа-ГIаларчу «Те-
рек» клубаца 0:0 чоьтаца лев-
зинчу «Олимпия» (Любляна, 
Словени) командин куьйгалло 
27-чу июнехь юха а накъо-
сталлин матч дIаяхьийтар 
доьхуш, кхайкхар даийтинера 
соьлжагIалахошка. Оцу муь-
рехь ший а команда, командаш 
кечъяран аьхкенан планаца 
нийса а догIуш, Австрерчу Бад 
Эрлах гIалахь яра.

футболан «Олимпия» клуб 
шен махкахь тоьллачарех 
цхьаъ а йолуш, 12-чу июлехь 
дуьйна Европин Чемпионийн 
Лигехь ловза йолалур йолуш 
ю (оцу Лигехь Европин тоьлла 
йолу футболан клубаш бен 

ца ловзу). Оцу цхьаьнакхета-
рехь соьлжагIалахоша шайн 
кевнаш оцу командин футбо-
листаша гол тохарх лардира. 
ЖамI 0:0 долуш чекхдаьллачу 
оцу цхьаьнакхетарца дирзира 
«Терекан» аьхкенан кечамбар.

ХIинца соьлжагIалахой 
Нохчийчу цIа а бирзина, шай-
на керла ловзархой къастор 
дIадахьа дагахь бу. «Терекан» 
генеральни директора Айда-
миров Ахьмада билгалдаккха-
рехь, карарчу хенахь тидаме 
эцна ву ши ловзархо.

«Шина ловзархочуьнца 
дагадовларш дIахьош бу тхан 
клубан векалш. Цундела, цкъа-
чунна, церан цIерш йовзийта 
ца лаьа суна. Бакъду, масех 

дийнахь билггал къаьстар ду 
и шиъ «Тереке» сехьаволу я ца 
волу бохург», – элира цо.

Билгалдаккха догIу, Хон-
каран «Мерсин Идманюрду» 
клубехь ловзуш волу Веллитон 
эца гIерташ, тIаьхьарчу хенахь 
соьлжагIалахоша дукха къа-

хьегна хилар.
«Веллитонца барт бойла ца 

хилира тхан. Цуьнан меттана 
оха Балай Беким (албанец) 
эцна», – элира А.Айдамировс.

И.АДАМОВ
Суьрта тIехь: «Терек» – 

«Олимпия» ловзар

фУТБОЛ

«терек» – «олимпия» – 0:0

СПОРТ

къоначу 
охьатохархлатархойн 
кхиам


