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ГЕНАРА КОСТ

иорданерчу 
нохчийн 
тахане а, кхане а

ИЭС

нохчийн 
журналистикин 
верас

КУЛЬТУРА

асланбекова раянас 
толам боккхург 
хиларх теша

республикин «шолгIа» 
пачхье лоручу гуьмсе 
гIалахь хIокху денош-
кахь болх бан доладелла 
«гудермес-сити» токан 
подстанцин, 110/10 ки-
ловатт ницкъ болу, 2-гIа 
дакъа. цигахь дакъалеци-
ра нохчийн республикин 
куьйгалхочо кадыров 
рамзана, республикин 
куьйгалхочун а, прави-
тельствон а администра-
цин куьйгалхочо кадыров 
ислама, республикин 
чоьхьарчу гIуллакхийн 
министра алханов рус-
лана, гуьмсан кIоштан 
префекта усмаев Вахита, 
«Чеченэнерго» компанин 
кхочушдаран директора 
Докуев русланбека, кхе-
чара.

Шен къамелехь Кады-
ров Рамзана билгалдаьккхи-
ра оцу подстанцин 2-гIа 
дакъа болх бан дIадоладалар 
кIоштан кхиорехь мехала 
гIулч хилар.

– Тахана республика кху-
ьуш йогIуш ю. Социальни 
объекташ йина ца Iаш, про-

мышленни объекташ ян а 
йолийна кхузахь. Цундела, 
тайп-тайпанчу заводашка а, 
фабрикашка а кхачам бол-
луш болх байтархьама, цар-
на кхачам боллуш ток латто 
еза. Кхузахь подстанци ярехь 

къахьегначара дукха бел-
хаш бина. ХIинца Гуьмсан 
кIоштана ток латтор керлачу 
тIегIане даьлла ца Iаш, жима 
а, юккъера а бизнес кхиорна 
тIеIаткъам а бийр бу цо. 
Баккъал а, кIоштана хилла ца 

Iаш, республикина а дозалла 
ду хIара подстанци яла герга 
яхана хилар, – элира цо.

– Аш денна а къахьегар 
бахьана долуш, таханлерчу 
дийнахь токана шен сеташ-
кахь эшам хилар «ноль» про-

центана тIе охьадаьккхина. 
Иза дозалла ду. Оцу декъ-
ехь куьйгалла латтийначу 
сайн хьехамчина Делимха-
нов Адамна а, республикин 
хIора а энергетикна а доккха 
баркалла боху ас, – элира 
Р.Кадыровс.

«Чеченэнергон» кхочуш-
даран директорна Р.Докуевна 
а, цуьнан хьалхарчу за-
местительна Х.Мадаевна 
а баркалла аьлла ца Iаш, 
«Нохчийн Республикин дуь-
хьа хьуьнарш гайтарна» 
мидалш а елира республи-
кин Куьйгалхочо. Иштта, 
«Гудермес-Сити» подстанци 
ярехь къахьегначу тоьллачу 
пхеа говзанчина Нохчийн 
Республикин Куьйгалхо-
чун Сийлаллин грамоташ а 
елира. 

– КIоштахь хIинццалц 
болх беш хиллачу подстан-
цин ницкъ 32 мегаватт бен 
бацара. КIошт йоккха ю, 
цундела ток ца тоьара. Та-
хана, Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочо Кадыров Рам-
зана гIо-накъосталла дар 
бахьана долуш, болх бан 

дIадолалуш ду керлачу под-
станцин 2-гIа дакъа. Дела 
реза хуьлда Кадыров Рамзан-
на а, кхузахь къахьегначарна 
а, – элира В.Усмаевс.

Цул тIаьхьа Р.Кадыровс а, 
В.Усмаевс а, А.Делимхановс 
а цIен аса а хадош, болх 
д I а б о л о р а н  н у ь й д а 
тIетаIорца схьадиллира 
«Гудермес-Сити» подстан-
цин 2-гIа дакъа.

Билга лдаккха  дог Iу 
Гуьмсера «Гудермес-Сити» 
подстанци 2013-чу шеран 
октябрехь ян йолийна хилар. 
Подстанцехь 110 киловаттна 
лерина шиъ трансформатор 
ю. Объектан сейсмочIагIалла 
8 баллана лерина ю. Болх 
бан долийна долчу 2-чу 
декъо «Гудермес-Сити» 
лекхагIишлойн комплексана 
ток латтор ю. Карарчу шеран 
декабрь баттахь подстанци 
яран берриге а белхаш чек-
хбохур бу. Цо Гуьмсан йи-
стошна а, луларчу ярташна 
а ток латтор ю.

И.ХАСАХАНОВ
Суьрта тIехь: 

подстанцин 2-гIа дакъа 
схьаделлар

МЕХАЛЧУХ

Гуьмсан кIоштана токаца кхачояр толур ду

нохчийчохь 18-чу сентябрехь дIахьур 
болчу харжамашкахь нохчийн респу-
бликин куьйгалхочун дарже шайн ве-
калш хьалхататта бакъо ю политикин 
100 сов партин. цкъачунна цу бакъо-
нах пайдаэцнарг йиъ парти бен яц. цу 
хьокъехь хаам бира нохчийн республи-
кин харжамийн комиссин председатела 
байханов Iумара. царах ю «единая рос-
сия», «справедливая россия», кпрФ, 
«партия роста» цIерш йолу партеш. 
церан кандидаташ – кадыров рам-
зан а, Демильханов султан а, батаев 
гIайрсолта а, усманов идрис а ву.

Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кады-
ров Рамзан оцу даржехь хила веза хан чек-
хъелира хIокху шеран март баттахь. Россин 

Федерацин Президентан Путин Владимиран 
Указаца 18-чу сентябрехь дIахьур болчу Нох-
чийн Республикин Куьйгалхочун харжамаш-
кахь керла куьйгалхо харжжалц, Кадыров 
Рамзан Нохчийн Республикин Куьйгалхочун 
декхарш ханна кхочушдан хIоттийна. 

Харжамех лаьцна долчу республикин 
законца нийса а догIуш, оцу дарже шайн 
кандидаташ хьалхататта йиш ю политикин 
партин. Харжамийн комиссе заявка еллачу 
парти юкъахь регионан куьйгалхочуьнга 
кандидат цахиларх а хIумма а дац, коьртаниг 
– иза кхечу политикин цхьаьнакхетараллина 
юкъахь ца хилчахьана. 29-чу июнехь регио-
нан отделенин конференци йолуш, «Партия 
роста» партис хьалхатеттина Нохчийн Респу-
бликин Куьйгалхочун дарже хьалхара канди-

дат. Иза ву Нохчийчохь предпринимателийн 
бакъонаш ларъяран векал, республикин 
парламентан хьалха хилла волу вице-спикер 
Усманов Идрис.

¬ Нохчийн Республикин Куьйгалхочун 
харжамаш дIабахьаран хьокъехь болу сацам 
оха зорбане баьккхинчул тIаьхьа респу-
бликин харжамийн комиссина йовзийтира 
шайн кандидаташ хьалхататта бакъо йолу 
цхьамогIа политикин партеш а, цхьаьнак-
хетараллаш а. Цу юкъахь ю 74 политикин 
парти а,  36 политикин партийн регионан 
отделени а, – билгалдаьккхира Байханов 
Iумара.

Цо дийцарехь, республикин харжамийн 
комиссехь регистраци ярхьама кандидаташ-
на оьшу шайн агIо лоцуш Нохчийн Респу-

бликин муниципальни вовшахтохараллийн 
векалаллин органийн депутаташа я Нохчийн 
Республикин муниципальни вовшахтохарал-
лийн куьйгалхоша куьйгаш яздар. Регистра-
ци ярна кехаташ чудалар чекхдолу харжамаш 
дIабахьа 45 де дисинчу хенахь, аьлча а хIокху 
шеран август беттан 3-чу дийнахь суьйранна 
ялх сахьт даьлча. 

Харжамашкахь кандидат хила йиш ю 
Россин муьлххачу а вахархочун, нагахь 
санна харжамаш дIабахьале цуьнан 30 шо а 
кхаьчнехь, цуьнан кхечу пачхьалкхан граж-
данство а, цигахь ваха цунна елла бакъо а я 
кхечу пачхьалкхехь Iен цуьнан бакъо хилар 
чIагIдеш долу кехаташ а дацахь.

I.МУРТАЗОВ

ХАРжАМАШНА ТIЕКХОЧУШ

Билгалбохуш бу кандидаташ  

Юкъараллина хетарг 
талларан ерригроссин 
туьшо (Вциом) билгал-
даьккхина, къилбаседа 
кавказерчу субъекташ-
кара кегийрхой россин 
Федерацин президента 
дIахьочу некъана реза-
хилар а, меттигашкара 
Iедалх церан тешам 
цахилар а. амма иштта 
хьал нохчийчохь дац. 
Вциом-о бинчу талла-
маша гайтина нохчийн 
республикин бахархошна-
кегийрхошна республи-
кин куьйгалхочун кады-
ров рамзанан политикин 
некъ россин президентан 
путин Владимиран не-
къал а товш хилар.

Цул сов, Къилбаседа 
Кавказера дуккха а кегийр-
хой тешна бу бахам харц-
некъашца а, бевзачаьргахула 
а гулбан атта хиларх. Талла-
машкахь дакъалаьцначу ке-
гийрхойх 12 процент тешна 
бу, «Делах даггара тешаш 
хиларо» бахам гулбар аттачу 

хьоле доккхуш хиларх. Ишт-
та ойла йолу кегийрхой угга-
ре а дукха ГIалгIайчохь бу.

ВЦИОМ-о Дагестанехь а, 
ГIалгIайчохь а, ГIебартойн-
Балкхаройчохь а, Кхарачойн-
Чергазийчохь а, Нохчийчохь 
а, Къилбаседа ХIирийчохь 
а дIабаьхьира «Къилбаседа 
Кавказан кегийрхойн дог-
ойла» цIе йолу талламан 
болх. Цигахь дакъалецира 
регионерчу 16–29 шераш 
долчу кегийрхоша.

Оцу талламийн гIоьнца 
билгалдаьлла 2011-чу ша-
рахь дуьйна Россин Федера-
цин Президентан политикин 
некъ къобалбечу кегийрхойн 
барам регионехь алсамбо-
луш хилар (80 процент ца 
кхоччуш). 

Ткъа меттигера Iедал 
кегийрхошна башха дезаш 
а дац. Схьаоьцур вай, ма-
сала, ГIалгIайчоь. Цуьнан 
куьйгалхочо Ю-Б.Евкуровс 
бечу балхана 46 процент 
кегийрхой бен резабац. Кхин 
Дала делла хьал кхийол-

чу республикашкахь (цхьа 
Нохчийчоь йоцчохь) а дац. 
Нохчийчохь и терахь 99 про-
цент ду.

ВЦИОМ-н лерринчу про-

граммийн директора Михай-
лова Еленас билгалдаккха-
рехь, социальни кхиа уггаре 
а дукха таронаш Нохчий-
чуьрчу а, ГIалгIайчуьрчу а 

кегийрхойн ю (80 а, 81 а про-
цент). Ткъа уггаре а кIезиг 
– ГIебартойн-Балкхаройчохь 
(47 процент).

Талламехь дакъалаьцна-

чу кегийрхойх 40 проценто 
шаьш уггаре а хьалха бусал-
ба динан векалш лору. Цул 
сов, регионехь экстремизм 
яьржина хиларан уггаре 
а коьрта бахьана – белхан 
меттигаш цахилар ду аьлла 
тешна а бу уьш. 33 процен-
тана хетарехь, регионехь 
«белхан меттигаш яц», 28 
процентана хетарехь, бел-
хан меттигаш ю, амма балха 
хIотта атта дац», ткъа 11 
процентана хетарехь, «шайн 
хеннахь цадешар ду тахана 
балхахIоттар цанисдаларан 
бахьана».

Эскарехь гIуллакх дарх 
лаьцна а цхьа ойла яц регио-
нерчу кегийрхойн: 67 про-
центана хетарехь, бIаьхаллин 
декхар кхочушдар мехала ду, 
амма 31 процент цунна реза 
бац. Нохчийчуьрчу кегийр-
хошна хетарехь, бIаьхаллин 
декхар кхочушдар башха 
мехала а дац (27 процентана 
ду, 71 процентана дац).

И.АДАМОВ

Къилбаседа Кавказ жима елахь а, хьежамаш 
баккхий а, башха а бу

Къилба Суданан пачхьенехь герзашца йолу тобанаш 
вовшах летта. Цигахь лаххара а 270 стаг кхелхина, чевнаш 
хилларш кхин а дикка алсам бу.

***
«Иблисан пачхьалкхан» гIеранаша Шемин Iедалан 

эскаршна дина тIелатар юхатухуш дакъалоцуш хилла Рос-
син МИ-25 вертолет дохийна террористаша. Цу тIехь хил-
ла ши пилот кхелхина.

***
Шайна деш долу тIелатарш цхьана юкъана сацоран 

Iалашонца «Иблисан пачхьалкхан» гIеранаша Иракъера 
мехкадаьттан пхи вышка эккхийтина.

***
Мадридан (Испани) коьртачу урамашкахь митинг 

дIаяьхьначу бахархоша дIахьедира шаьш шайн махка 
США-н Президент Б.Обама варна дуьхьал хилар.

***
НАТО-н куьйгалло дIахьош йолчу политикина резабо-

цучу Iамаркахоша митинг дIаяьхьира Нью-Йоркехь. Цара 
дIахьедира НАТО-с шен ницкъаш алсамбахарна а, Малх-
балехьа иза шорлуш хиларна а шаьш дуьхьал хилар.

***
Варшавехь (Польша) дIаяьхьначу НАТО-н саммитехь 

бинчу сацамийн кIорггера хьесапаш деш ду Россин куьй-
галла, мехкан нуьцкъалалла чIагIъярехьа хьокъала доллу 
гIуллакхаш даран Iалашонца.

***
Шанхайхь цхьаьнакхийтира (G-20) ткъа пачхьалкхан 

махлелоран министраш. Цара вовшахтуьйхира махлелоре-
хула а, инвестицешкахула а йолу белхан тоба.

***
Чинехь, чIогIа мехаш а хьоькхуш, догIанаш даьхкича 2 

стаг кхелхина, 17 стагах хилларг цкъачунна хууш дац.
***

Берлинехь (Германи) полицин а, урамашка бевлачу ба-
хархойн а тасадаларш хилла. Цигахь  полицин 123 белхахо 
лазийна.

***
ТIаьхьарчу деношкахь Украинин Iедалан эскарша мар-

садаьккхина Донецкан областерчу Горловка гIалина, гуо-
нахарчу ярташна яккхий тоьпаш еттар. И бахьанехь 50 сов 
цIа дохийна, 4 стагана чевнаш йина.

***
Масех де хьалха Дагестанехь школин директор вийна. 

Бехкениг лохуш ю республикин талламан органаш. 
***

Францехь чекхъяьлла футболах ловзаран Европин чем-
пионат. Европин чемпионаш хилла Португалин вовшах-
тоьхначу командин футболисташ. Финалехь цара жамI 1:0 
долуш толам баьккхира французашна тIехь.

АНАЙИСТЕХЬ – ОЛИМПИАДА

Де дийне даларца герга 
кхочуш ду Рио-де-жанейрохь 
аьхкенан Олимпийски лов-
зарш схьадоьллур долу де. 
ДIахьош ду спортан тайп-
тайпанчу кепашкахула Рос-
син вовшахтоьхначу коман-
дин декъашхой билгалбахар. 

Иштта, хIокху деношкахь 
паргIатчу кепара охьатохарх-
латарехула Россин вовшах-
тоьхначу командин коьртачу 
тренера Тедеев Дзамболата 
йовзийтира Олимпиадехь 
дакъалоцур долчу спортсме-
нийн цIерш. 

Бразилехь хир долчу Олимпийски ловзаршкахь шайн-
шайн йозаллин категорешкахь Россин сий лардийр ду 
Лебедев Виктора (57 кг. кхаччалц), Рамонов Сослана (65 
кг. кхаччалц), Гедуев Аниуара (74 кг. кхаччалц), Садулаев 
Iабдурашида (86 кг. кхаччалц), Болтукаев Анзора (96 кг. 
кхаччалц), Махов Биляла (еза категори). 

Карарчу хенахь билгалйинчу планаца дIахьош ду Олим-
пиадина кечамбар. 10-гIа июль кхаччалц Кисловодскехь бара 
охьатохархлатархой, кечамбаран рогIера мур Новогорскехь 
дIахьур бу (20-чу июлера 5-гIа август кхаччалц). Д.Тедеевс 
чIагIдарехь, 6-чу августехь Бразиле баха новкъабеврбу  
охьатохархлатархой. 

Нохчех цхьа А.Болтукаев хилла Iийр вац Рио-де-
жанейрохь. Тешна хуьлийла ду, греко-римски кепара охьа-
тохархлатархойн а, езачу атлетикин а вовшахтоьхначу коман-
дашна юкъахь нохчийн спортсменийн цIерш хирг хиларх. 
ТIаьххьара чIагIъяре хьаьжжина, оха уьш а йовзуьйтур ю. 

Дагадоуьйту, Рио-де-жанейрохь аьхкенан Олимпийски 
ловзарш дIахьур ду 5-чу августера 21-гIа август кхаччалц. 

Хь.АБАЕВ     

а.болтукаевс дакъалоцур 
ду олимпиадин 
ловзаршкахь 
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А-Хь.КАДыРОВ ВИНЧУ ДЕННА ТIЕКХОЧУШ

Вайн республикехь 
тахана бохучу кхиамийн 
хьесапаш дечу хенахь 
вайх хIоранна а дагато-
су гена дала кхиаза долу 
дIадаханарг, дагадогIу 
дерриге а стенна тIера 
дIадоладелира, когахIитта 
маца дуьйладелира. хIокху 
некъана юьххьехь лаьтташ 
вара республикин хьал-
хара президент, россин 
турпалхо кадыров Iабдул-
хьамидан ахьмад-хьаьжа. 
2000-чу шеран 12-чу ию-
нехь россин президентан 
В.В.путинан указаца 
нохчийн республикин ад-
министрацин куьйгалхо 
хIоттийра иза.

Оцу денна тIера дуьйна 
схьа ягаръеш ю вайн респу-
бликин керла истори. Ткъа та-
хана Нохчийчоь экономикин 
а, социальни а кхиарехь сихха 
лакхенаш йохуш ю. Толуш, 
хазлуш, токхлуш ду дахар.

Х ь а л  ш е н  б о л а т ч у 
мIарашца схьалаьцна, ондда 
карахь латтош хилла зама 
ирча гIан хилла дIаяьлла. Цу 
хенахь хиллачу къизаллин, 
кегарийн тахана сурт хIотто 
а хала ду. Вайн халкъан док-
кхах долу дакъа, вайн мах-
кахь кхидIа йолчу хенахь 
шайн аьтто а, синтем а хирг 
хиларх дог диллина, дуьне 
ма-дду даьлла лелаш дара. 
Ткъа дIаваха аьтто боцург кхе-
рамехь Iаш вара, рогIера син-
гаттам тIекхачаре ладоьгIуш. 
Нохчийн юкъаралла шина я 
кхаа декъе екъна ца Iаш, харц 
Iедало маситта декъе а екъна, 
вовшашца къовсамехь яра. 
Адамаш тайп-тайпанчу тоба-
нашка декънера республикехь 
урхалла деш лаьттинчу декъ-
азчу ражо.

Оцу хьолехь, гуобаьккхи-
на еккъа цхьа халонаш, син-
гаттамаш, гIайгIанаш, чол-
халлаш йолуш, уьш дIаяха 
цхьа а некъ ца гучу хенахь Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжа Нох-
чийн Республикин декхарш 
кхочушдаран Iедалан коьрте 
хIоьттира, шена гуонаха те-
шаме белхахой гулбира. Цар-
на хьалха билггал декхарш 
хIиттийра. Уггаре коьртаниг 
– билгалбаьккхира бIеннаша 
галморзахаллаша, иттаннаша 
цакхетарша, вовшашна юк-
къехь йолчу весаша маситта 
декъе декъна хилла нохчийн 
халкъ жим-жима тухуш цхьаь-
натухун болу некъ.

Республикехь контртер-
рористически операцеш 
дIахьочу Iаламат чолхечу 
хьелашкахь Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин а, цо куьйгалла дечу 
Администрацин декъашхойн 

а ницкъ кхечира социальни 
а, экономикин а декхарш 
кхочушдан, къепе ярна а, 
юкъараллин кхерамазалла 
чIагIъярна а оьшу хьелаш 
кхолла.

«Ас цхьаьнгга а хьийза-
дойтур дац нохчийн халкъ» 
– аьлла,  цо дина майра 
дIахьедар цуьнан политикин 
коьрта къилба а, машар баре-
хьа, барт барехьа бина ондда 
кхайкхам а бара.

Н о х ч и й н  х а л к ъ а н 
мостагIаша шаьш шайн 
Iехадора А-Хь.Кадыров а, 
цуьнан Правительство а про-
блемийн дукхалло са а дукъ-
дина, республикехь машар а, 
барт а ца балуш, социально-
экономически декхарш кхо-
чуш а ца далуш юьсур ю 
бохуш.

Амма, республикин Ку-
ьйгалхо, хьалха муфти хилла 
волу, къаьсташ вара пачхьалк-
хан барамехь хьеса дан хууш 
хиларца. Иза цу сохьта зама-
нан лехамийн духе кхуьура. 
Цунна дIа ма хьаьжжина ев-
зара адамийн дог-ойла. Церан 
аьтто барна тIехьажийна бара 
Правительствон болх. 

Веккъа иза ву, кхин цхьа 
а вац референдум дIаяхьаран 
вуно халчу декхарца ларий-
нарг. Цу референдумехь те-
ийцира Нохчийн Республикин 
Конституци. Цо куьйгалла 
деш а, дуьххьалдIа дакъало-
цуш а кечйина яра иза. Оцу 
коьртачу законца тахана ехаш 
а, кхуьуш а, хазлуш а ю вайн 
республика. 

Вовшашца галморзахал-
лаш йолчу хиламийн дорца 
юккъехула Ахьмад-Хьаьжас 
Правительство а, халкъ а 
Iедалан лигитимни органаш 
вовшахтохарна тIе дуьгура. 

Цо уьш вовшах а туьйхира. 
2003-чу шеран октябрехь 
дерриге а халкъан цхьабарт 
хуьлуш Нохчийн Республикин 
Президент хаьржира Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжа. Цул тIаьхьа 
вовшахтуьйхира Нохчийчоь-
нан Правительство.

Стагехь доллуш дерг тIе 
ма-хьаьжжина хууш, цуь-
нан таронаш, корматаллин 
тIегIа девзаш волчу Ахьмад-
Хьаьжин аьтто белира ми-
нистерствийн, ведомствийн 
куьйгалле шайна хьалха 
хIиттийна декхарш хьанал, 
доггах, лаккхарчу тIегIанехь 
кхочушден долу адамаш 
хIитто. Нохчийн милици кхол-
ларан юьххьехь лаьттинарг 
иза вара. Тахана, цунна кхо-
чуш ду республикехь къепе 
а, кхерамазалла а хилийтарна 
кхачояран коьрта дакъа.

Ахьмад-Хьаьжас нохчийн 
халкъан дуьхьа гайтинчу 
хьуьнарийн маьIна, мах ха-
дийна ца валлал, доккха ду. 
Ма-дарра аьлча, цо билгалъ-
яьккхина ю республика кхио-
ран стратеги. Цунна ондда бух 
а боьттина Ахьмад-Хьаьжас. 
Байттамал яI! Дахаро ца моьт-
тург до. Иштта цIеххьана, 
дагахь доцуш вайна юккъера 
Iожалло дIаваьхьира Ахьмад-
Хьаьжа а. 2004-чу шеран 9-чу 
майхь ног ца тухуш сецира 
нохчийн халкъан бакъволчу 
къонахчун дика, комаьрша, 
майра дог. Сецира дерриге а 
халкъ делхош, дохош, хьере 
деш.

Амма, Делан къинхетам-
ца, вайн ирсана ден гIуллакх 
дIакхехьар шена тIелецира 
цуьнан кIанта Кадыров Рамза-
на. Цуьнан хьуьнар а, похIма 
а доллу, шен дас дIаболийна 
хилла некъ дIабаьхьна ца Iаш, 

таханлера хьелаш а, лехамаш 
а хьесапе а оьцуш, царна кер-
ла маьIна, керла мехаллаш чу 
яхка хаарехь, халкъан барт 
кхин а чIогIа чIагIбарехь.

И бахьанехь, цуьнан ку-
ьйгаллица я гIенах а, я самах 
муххале а гур бац аьлла хе-
тачу кхиамашка кхечира вай 
экономика а, социальни дакъа 
а меттахIотторехь, кхиорехь, 
Республикин Куьйгалхочун 
даржехь цо болх беш болу мур 
туьйранах бакъдерг даран мур 
бу. Тахана вай деха зазадок-
кхучу, бертахьчу республи-
кехь. Кхузахь къинхьегаман 
хьуьнарш – хIора дийнан 
бакъдерг ду. Ткъа машар а, 
барт а – дахаран бакъдерг ду.

Кадыров Рамзана вовшах-
тоьхна лаккхара корматалла 
йолу, экономикин а, социаль-
ни а муьлхха а декхар кхочуш-
дан хьуьнаре йолу Правитель-
ство. Нохчийн Республикин 
Администрацис, пхийтта  шо 
хьалха кхоьллина хилла йол-
чу, гIуллакхаш хьакъ ма-дду 
кхочушдо цо. Регионан Куьй-
галхочун тIедахкарш кхочуш а 
деш Правительствос чекхдоху 
мел чолхе а гIуллакхаш. Уьш 
тIехьовсийна ду адамийн хьал-
дахар тодарна, кхочушдаран 
Iедале федеральни органашца 
цхьаьнагIуллакхаш дайтар-
на. Р.Кадыровн куьйгаллица 
кечйо Нохчийн Республика 
социально-экономически кхи-
оран программаш, билгалдоху 
цхьамогIа мехала некъаш.

Ахьмад-Хьаьжин Рам-
зана доккха маьIна лелий-
на ца Iа деккъа социально-
экономически дакъа кхио-
ран гIуллакхашкахь, кхин 
а доккха ду цо политикехь 
лелош долу маьIна. Цуьнан 
куьйгаллица дIадаьхьна ре-

спубликехь Iедалан демокра-
тически органаш кхоллар: 
харжамаш бина Нохчийн 
Республикин Парламенте а, 
меттигашкахь шаьш урхал-
ла даран органашка а. Цул 
сов кхиамца кхочушдеш ду 
культура, дешар, Iилма, спорт 
кхиоран гIуллакхаш. Вуно 
даккхий декхарш кхочушдеш 
ду кегийрхой ийманехь, оьз-
дангаллехь, патриотически 
ойланехь кхетош-кхиоран 
декъехь.

Нохчийн Республикин Ку-
ьйгалхо, Россин Турпалхо Ка-
дыров Рамзан тахана боккха 
сий-ларам болуш ву Россехь 
хьовха, дерриге а дуьненахь. 
И сий-ларам тIеттIа лакхабо-
луш а бу.

Ас дозалла до сайна 
Ахьмад-Хьаьжа вевзина хи-
ларх, цу халачу, карзахечу 
заманан хиламашна юккъехь 
сайн дакъа хиларх. Оцу хи-
ламаша вайн халкъ ирсечу 
хиндолчуьнга дуьгура. Оцу 
хиламех волийла а, царна 
инкарло йойла а дацара. Тайп-
тайпанчу даржашкахь (Прези-
дентан кхерамазаллин служ-
бехь шолгIачу полкан ротин 
командиран, Шелан районан 
ОВД-н хьаькаман даржаш-
кахь) волчу хенахь со дика 
кхетара сайна тIехь долчу дек-
харех, со сайн хьокъала йоллу 
хазна юкъайилла хьожура 
Ахьмад-Хьаьжас а, цуьнан 
Администрацис а ирсехьа, 
токхонехьа дIаболийначу бок-
кхачу боламна.

Сан философи янне а 
чолхе яц: Ахьмад-Хьаьжин 
весеташ кхочуш а деш сайн 
халкъ ирсе хилийтаран дуьхьа 
оьшуш мел дерг, вайн халкъан 
тхьамдас, Россин Турпалхочо, 
Нохчийн Республикин Куьй-
галхочо Кадыров Рамзана деш 
долу тIедахкарш Iаьвшшина 
кхочушдар. Рамзан а, цуьнан 
да Ахьмад-Хьаьжа а даима 
хила а хилла, ван а ву, хилла 
вуьсур а ву дахарехь со ир-
кара хIоттон, суна ницкъ лун 
масал.

Вайн республикин пач-
хьалкхан Iедалан органаша 
пхийтта шарахь бина некъ 
ойланашкахь юха луьстучу 
хенахь кхета хьо Нохчийн Ре-
спубликин хьалхарчу Прези-
дентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
весеташ кхочушдархьама 
Кадыров Рамзана дан тарлуш 
дерг а, доцург а дина хиларх. 
Иштта хила веза бакъволу воI, 
къонаха.

«нохчийн республикин 
администрацин 10 шо» 
журнал.

«Даймехкан» 
архивера сурт

Даудов Мохьмад:
Ас дозалла до Ахьмад-Хьаьжа сайна 
вевзина хиларх Иорданерчу нохчийх лаьцна дукха дийцина 

зорбанан хьостанашкахь. Уьш Иордане муха 
кхаьчна а, Даймахкара ара хIунда  бевлла а ца 
хууш нах кIезиг бу. Ткъа, таханлерчу дийнахь 
муха ду те Иорданерчу нохчийн хьал а, бахам 
а? Муха беха те цигара нохчий, мел лахара а 
ши мотт а, ши культура а лелош? Цунах лаьцна 
дуьйцу цигарчу Бакир Iабдул-Хьамийда:   

– 115 шо хьалха Урдуне кхаьчначу нохчийн 
дахар а, таханлерчу нохчийн дахар а дукха 
хийцаделла хилар цхьа а шеко йолуш дац. 
Юьхьанца, Урдунан махкахь баха хевшина 
нохчий, гуонаха кIезиг бен хийра нах боцуш, 
ДегIастанахь санна, вовшашца цхьаьна дахар 
нисделла, шаьш цIахь ма-хиллара, юьртан 
бахам а лелош, шайн мотт а, ламасташ а 
Iалашдеш, нохчаллех а ца бухуш баьхна. 

Амма цкъа а Даймохк бицбина, цIа ерза 
ца хьоьгуш ца баьхна уьш. Мел самукъане ша 
нисъяларх а Курчалойн-Эвларчу Ваззахь цIе 
йолчу цхьана йоккхачу стаг олуш хилла боху:

           «Шун дегнаш чух буьхьигаш санна 
лелхаш 

          хиларх, сан дог мела ладар хилла 
чуледаш ду». 

Ваззахь санна Даймахкана сагатдеш массо 
мухIажир а вара.   

Делахь а, Даймахкана сахьийзарал сов, 
кхин халонаш йоцуш дацара церан дахар. 
Дуьххьара Урдуне кхаьчна нохчий арабаха 
гIерташ, Iаьрбийн четар-нах олучара, цкъа-
шозза тIелатарш а дира. Амма барт цахилар 
а, мостагIалла а дукха ца лаьттина, нохчий 
муьлш бу хиъча. Цул сов, нохчий а, Iаьрбий 
а бертахь цахилар чIогIа тайна хилла тIаьхьа 
тIедеанчу Ингалсан Iедална. Царна моьттуш 
хилла, уьш бусалба Iаьрбашна дуьхьало 
латторехь шайгахьа хир бу. Ткъа, шайн дин 
дадийна, оццул генара динан тхов-кIело езаш 
кхаьчна нах хуьлийла ма дацара шайн бусалба 
вежаршна ямарт...  

ТIаьхьуо, Iабдалла Хьалхарниг ша Урдунан 
паччахь хIоьттича, нохчашна а, Кавказерчу 
кхидолчу къаьмнашна а массо хенахь чIогIа 
муьтIахь хилла. Iабдаллал тIаьхьа хIиттинчу 
паччахьашца а юкъаметтигаш гуттар а дика 
лаьттина Урдунерчу нохчийн.     

Делахь, зама хийцалуш, Урдунан махкахь 
нах сов буьйлуш, юьхьанца санна шайн юьр-
тан бахам а лелош, нацкъара бевлла баха атта 
дац нохчашна таханлерчу дийнахь. Урдунехь 
хиш гIелдалар бахьанехь, юьртан бахамаш 
хьалха санна токхе бац. Iедалан балха я эскаре 
ца вахча ваха атта дац тахана Урдунехь нохчи-
чунна. Оцу бахьаница меттигерчу нахаца хIора 
денна уьйраш тийса а, Iаьрбийн мотт нохчийн 
маттал алсам бийца а беза. Цундела, цIахь 
бен бийца йиш йоцуш гIелбелла Урдунерчу 
нохчийн ненан мотт. Ткъа иза уггаре а вуон ду. 

Тахана, тIекхуьуш йолчу тIаьхьенаша 
нийса ца буьйцу нохчийн мотт. Нохчийн мат-
тахь деша-яздар-м хьехочохь а дац. Вуьшта, 
цхьаболчара мотт бийцахь а, Iаьрбийн маттахь 
ойла а еш буьйцу. Масала, «Со хьо лоьхуш 
вара» олучу меттана «Со хьуна тIелоьхуш 
вара» олу цхьадолчу бераша. «Со и волчу 
вахара» олучу меттана «Со цуьнан волче ва-
хара» олу кхечара. Цул сов, нохчийн маттаца 
Iаьрбийн мотт эбар барам боцуш дукха ду...  
ПIелгашна тIехь дагардаллал бен Iаьрбийн 
дешнаш нохчийн маттаца эн ца деш, шаьш 
мел дукха халонаш ларах а шайн ненан мотт 
ларбина Урдуне дуьххьара кхаьчначу нохчийн 
мухIажирша. Амма тахана кхоччуш Iаьрбийн 
мотт цахаар дуьхьал даьлла нохчашна. 

Бакъду, нохчийн гIиллакхаш хIинццалц 
дика Iалашдина кхузарчу нохчаша. Амма 

кегийчу нахана нохчийн ламасташца йогIу 
жигаралла (хуьлийла уьш нохчийн хелхарш 
я литература) Iамо а, дIахьеха а аьттонаш 
Iаламат гIийла бу Урдунерчу нохчийн клубийн 
а, юкъараллийн а. ХIетте а, и анташ тидаме а 
эцна, шайн маттана а, ламасташна а сагатдеш 
берш денна совбуьйлуш бу. Ишттачарех Сако 
МахIир а ву. 

Сако МахIир 24 шо хан йолуш ву. Урду-
нан Университетехь доьшуш  ву иза. Сакос 
ша-шена Iамийна нохчийн мотт, Iама лууш 
болчарна, Саконан юкъараллехь а интерне-
техула Iамош лела. Ша лелочу жигараллех 
лаьцна иштта дуьйцу Сакос: «Вайн мотт безар 
сица ду сан. жима волуш, дуьххьара школе 
вахча, сайна ца бевза мотт хезча, чIогIа инзар 
ваьллера со. Iаьрбашна юккъе ваьлча, церан 

маттах цецволура со. Суна берриге а наха, 
оха санна, нохчийн мотт буьйцу моьттура. 
2009-чу шарахь университете деша хIоьттича, 
арахьарчу мехкашкара деша баьхкина дуккха а 
дешархой бара. Церан хIораннан а шайн-шайн 
меттанаш дара… Шайна лаахь еша а, яздан 
а. Оцу муьрехь дагадеара суна сайн маттахь 
деша а, яздан а цахаар эхь хилар. Ишттачу дог-

ойлано ира-кара хIиттош, вайн мотт Iамош, 
таханлерчу дийне кхаьчна со. Кхиболу вайн 
нохчашна иза Iамо лууш са а гатдо ас». 

Саконан жигаралла Урдунерчу нохчашна 
ладаме елахь а, амма тоъал яц. Цхьа онда бил-
лина бух бацахь, хенан йохалла йилбазгIала 
хилла дIадовр ду Урдунерчу нохчашкара 
Нохчалла. И хан дукха сиха тIегIерташ а ю. 

Дуьххьара Урдуне кхаьчна хилла болу 
нохчий санна, Даймахкара тахана арабевлча 
санна, ДегIастанах хьоьгуш беха цхьаболу 
нохчийн кегийнах. Массо хенахь Даймохк 
хьехош къамел до Ширд-Махкара схьаваь-
ллачу Ткъарига: «Сан са ду Даймахкахь. 
Сайн валар а, верзор а мукъане цигахь хилар 
доьху ас Деле. Вайн дай бусалба динан дуьхьа 
арабевлла хиллехь а, тахана вайн цIахь санна 
дин долуш меттиг кIезиг ю. ТIаккха вайн хIун 
деш Iа нехан махкахь? Вайна цкъа а кхин мохк 
хир бац вайн Даймохк боцург...  Я суна хила 
а ца лаьа». 

Дала Iалашбойла вайн Даймохк! Дала кхин 
вуон ма гойтийла вайн халкъана. Тоьар ю вай 
мел лайна халонаш. Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
ма-аллара, «КхидIа, нах санна, даха хьовсий 
вай?!»… Амма... цIа а дирзина, баккъал а вайн 
Даймохк болчу Нана-Нохчийчохь. 

Бакир Iабдул-Хьамийд

ГЕНАРА КОСТ

Иорданерчу нохчийн 
тахане а, кхане а

ноналлин капиталан харжийн чоьтера 
цкъа 25 соьман барамехь я ноналлин капи-
талах дисина ахча, 25 эзар соьмал алсам до-
цуш, схьадалар доьхуш (заявлени) дехар яздан 
таро ю электронни кепехь, россин пенсионни 
фондан pfrf.ru. сайтехула. Электронни кепехь 
дехар чулучу хенахь ноналлин капитал дерг 
клиентийн службе ваха оьшуш дац. цу тайппа-
на россин пенсионни фондо дIахьош ду элек-
тронни кепехь хьашташ кхочушдар шордаран 
гIуллакхаш. бахархойн, шайн чуьра ара а ца 
бовлуш, россин пенсионни фондо кхочушдечу 
хьаштех пайдаэца аьттонаш хилийтаран дуь-
хьа деш ду иза.

Ноналлин капиталан харжех цкъа схьаоьцуш 
долу ахча схьаэцаран бакъонах пайдаэца йиш ю 
капиталан дерриге а ахчанах пайдаэцна боцчу (я 
2016-чу шеран 30-гIа сентябрь кхачале ноналлин 
капиталан сертификат схьаэца бакъо лун йолчу) 
берриге а доьзалийн. Цкъа оьцуш долу ахча схьаэ-
царна дехар яздан таро ю ноналлин капитал долчу 
Россин Федерацехь Iаш болчу берриге а бахархойн. 
Сертификат схьаэца бакъо елла долу бер динчул 
тIаьхьа мел дукха хан дIаяьллехь а луш ю и бакъо.

Дехар чудала деза 2016-чу шеран 30-гIа ноябрь 
тIекхачале. Цу тIехь билгалъяьккхина хила еза но-
наллин капиталан сертификатан сери а, номер а, 25 
эзар сом ахча я ноналлин капиталах бухадисинарг 25 
эзар соьмал кIезиг ахча делахь, иза а ши бутт балале 
тIедаккха дезачу счетан реквизиташ а.

Ноналлин капиталан сертификаташ долчаьрга 
Россин Пенсионни фондо доьху банкийн реквизи-
таш тIехь дIаяздеш дерг нийса ду-дац хьожуш юх-
юха а леррина тидам бар, юх-юха а таллар. ХIунда 
аьлча, оцу реквизиташца дIадохьуьйтур долуш ду 
ноналлин капиталан ахча. Ноналлин капиталан 
сертификат долчунна язйина хила еза банкин счет. 
Электронни дехар дIадахьийта деза сертификат 
шайна делла йолчу Россин Пенсионни фондан 
меттигерчу (территориальни) органе.

Дагадоуьйту, Россин Пенсионни фондо элек-
тронни кепехь кхочушдеш долу дерриге а хьашташ, 

беш болу аьттонаш Пенсионни фондан сайтехь 
хIокху адресца pfrf.ru. вовшахтоьхна хилар. Хьаш-
тахойн аьттонна сайт кхочушдечу хьашташна 
(пенсешна, социальни ахчанаш даларна, ноналлин 
капитал даларна, и дI.кх.) нисйина ца Iаш, регистра-
ци йинарг а, ца йинарг а тIекхача таро йолуш йина. 
Россин Пенсионни фондо электронни кепехь шен 
хьашташ кхочушдан луучо пачхьалкхо хьашташ 
кхочушдаран цхьааллин порталехь хьесапе эцна 
хилар чIагIдеш йоза хилийта деза (gosuslugi.ru). На-
гахь санна стаг порталехь регистраци йина велахь, 
регистраци ечу хенахь билгалъяьхначу логинех 
а, паролех а пайдаэца беза. Бахархошна бегIийла 
хилийта Россин Пенсионни фондан дукхах йолчу 
клиентийн службашкахь дIахьо пачхьалкхо хьаш-
таш кхочушдаран порталан  сайтехь регистраци 
йинчу стеган дIаязвар тIечIагIдар.

Россин Пенсионни фондан говзанчаша нонал-
лин капиталан сертификаташ долчарна хьехар до 
ноналлин капиталах 25 эзар соьман барамехь я 
ноналлин капиталах дисина долчу 25 эзар соьмал 
алсам доцу ахча цкъа схьаэцарна электронни кепехь 
дехар яздар магош. ДIадаханчу шарахь ноналлин ка-
питалах цкъа ахча даларна дехарш дIаэцар майн бет-
тан юьххьехь Россин Пенсионни фондо дIадолийча, 
хьалхарчу шина баттахь Пенсионни фондан клиен-
тийн службе дехар яздеш веанарг 900 эзар сов стаг 
вара. Цхьайолчу клиентийн службашкахь раьгIнаш 
лаьттира. Ткъа хIинца, дехарш электронни кепехь 
дан аьтто хилча, цхьаьннан а рогIехь латта дезар 
дац, Пенсионни фонде ваха а дезар дац. Бахархойн 
аьттонан дуьхьа юкъадаьккхина и гIуллакх.

Россин Пенсионни фонд

ХААР ПАЙДЕХЬ ДУ

Ноналлин капиталах цхьа дакъа схьаэца лаахь...
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Нохчийн журналистикин верас Синойн лакхенаш а, 
дегнийн токхамаш а

Ойла е айхьа 
тIаьхьа битинчийн

бераллин 
шераш

Йоккха АтагIа – нохчийн 
шира юрт ю. Нохчийчоь а, 
нохчийн халкъ а дуьненна 
дIадовзийтина похIме ада-
маш дукха девлла кхузара. 
Царах ву Нажаев Ахьмад, 
Сальмурзаев   Мохьмад, 
Эсамбаев Махьмуд, Маго-
маев Iабдул-Муслим, Ха-
мидов Iабдулла, Паскаев 
Рамзан, Нажаева (Мусаева) 
Лайлаъ, иштта дуккха кхи-
берш. Нохчийн литерату-
рин бухбиллархойх цхьаъ 
хиллачу Нажаев Ахьмадан 
девешин кIант вара Iийсан 
кIант Хожа. Шен воккхах 
волу шича Ахьмад, хье-
хархойн курсаш кхиамца 
чекхъяьхна, школехь болх 
бан волавелча, вахара иза 
хьалхарчу классе деша. 
1912-чу шарахь дуьнен 
чу ваьллачу Хожин доьшу 
хан тIех тилале, йиллира 
АтагIахь советийн Iедало 
школа. Чекхдаьллачу ХХ-чу 
бIешеран 20-чу шерашкахь 
Соьлжа-ГIалахь хьехархой 
кечбира нохчийн ярташ-
карчу школашкахь белхаш 
байта. Нохчийн халкъ а, 
нохчийн мотт а дукхаде-
заш волчу Ахьмада доггах 
Iамадора юьртахойн бераш. 
КIорггера хьекъал а, ира 
синкхетам а болу иза дика 
кхетара таханлера бераш 
– къоман кхане хиларх. 
Ткъа и къоман кхане сир-
ла, токхе хилийта алссам 
йоза-дешарца уьйр-марзо 
йолу адамаш оьшура. Хал-
къана, махкана пайдехь 
болуш уьш кхион лууш 
дукха къахьийгира Нажаев 
Ахьмада. Юьртарчу шко-
лехь йиъ класс бен яцахь а, 
хьехархо ларавора берашна 
йоза-дешаран къайленаш 
йовзийта, царна кIорггерчу 
хааршка боьду некъ ба-
ста, марзбалийта, нохчийн 
халкъан историх дерг дий-
ца. Ахьмадан къамелаша 
дешархойн дегнаш йохье 
дохура, кхидIа деша лаам 
кхиабора, халкъе а, махке 
а болу безам чIагIбора. 
Дешарна къаьсттина тIера 
вара Ножаев Хожа. Лерина 
ладугIура цо хьехархочун 
хIора даше. КIантана чIогIа 
лаьара шен хьехархочух 
тера хила, цо цIеначу дагга-
ра юьхьарлаьцна некъ, ишт-
та дог резадина дIакхехьа. 
Цунна къеггина тоьшалла 
ду АтагIахь йиъ класс кхи-
амца чекхъяьккхина ваь-
лла Хожа, 1926-чу шарахь, 
гIаш, АтагIара Соьлжа-
ГIала охьавеана, ФЗО деша 
дIахIоттар.  Фабрикашкахь, 
заводашкахь болх беш бол-
чу кегийрхошна юккъерчу 
школан барамехь хаарш 
луш дешаран заведени яра 
ФЗО. Бакъду, деша лууш 
верг, мел генарчу юьртара 
велахь а, къахка ца вора 
Соьлжа-ГIаларчу ФЗО-хь. 
Цу тIехь боккха аьтто хи-
лира Ножаев Хожин ФЗО 
кхиамца чекхъяьккхинчу 
кегийрхойн рабфаке деша 
баха бакъо хуьлура. Ткъа 
рабфакехь политикин  Iилма 
Iамадора, советийн баха-
машкахь белхаш бан гов-
занчаш кечбора Даймахка-
на, советийн идеологина 
муьтIахь болуш, комму-
нисташа айъинчу цIечу  
байракхна  тешаме  болуш. 

                                           къоналла
Кхиаран  дерриге  а 

тIегIанех шен хьекъалца, 
хьуьнарца, доьналлица,  
кхиамца чекхваьлла Ножаев 
Хожа Хьалха-МартантIерчу 
комсомолан райкоме бал-
ха хьажийра, кегийрхош-
ца кхетош-кхиоран болх  
дIабахьар тIе а диллина.

Луьра зама яра чекхдаь-
ллачу ХХ-чу бIешеран 30-
гIа шераш. ЧIагIдала Iалашо 
лаьцначу советийн Iедало 
керла гIиллакхаш кхийда-
дора бIешерийн кIоргенера 
шайн  ворххIе  дайша , 
хIайкал санна лийринчу, 
оьздачу гIиллакхийн  бер-
катечу гурашкахь хене бу-
ьйлучу ламанхошка. Нийса 
хир дацара советийн Iедало 
схьакхийдочу керлачаьрца 
диканиг а, нийсаниг а данне 
а дацара аьлча. Школаш ях-
кар а, Россехь деха дерриге 
а халкъаш санна, нохчий а 

серлонехьа ийзабар, вошал-
ла, нийсо, бакъо кхайкхаяр, 
дагах самукъане гилгаш 
доху мерза кхаьънаш дара. 
Ткъа советийн Iедалан ве-
калша  дуьйцург, лелошдерг 
кест-кеста галморзах лелха-
ро шеко латтайора ламан-
хойн дегнашкахь. Уггаре 
а лазаме дерг, гуш йоцчу 
коммунизман бIарлагIех 
Iехалой, Россехь дехачу дер-
риге а халкъашка Дела воц-
чу дикане кхайкхар дара. 
И Iеса кхайкхам тIелаца 
кийча бацара Нохчийчуьра 
бахархой. Цунна дуьхьал 
бара къаной, къонахий, яхь 
йолу кIентий. Уьш советийн 
Iедална дуьхьал бацара. 
Царна лазамца Iеткъаш 
хилларг а, даге лан ца луш, 
дазделларг кхин дара. Дайх 
дисина шира ламасташ 
хьоьшуш нохчийн къомана 
юкъаийзочу эвхьазлонна, 
Делан дин кхайкхо Iеламнах 
къинхетамза хIаллакбарна 
дуьхьал бара, Нохчийчуь-
ра дукхах болу бахархой. 
Къаьсттина  дазделлера 
ламанхошна Къилбаседа 
ВКПБ-н комитето  1930-чу 
шеран март баттахь дина 
талор. Чекисташ коьр-
техь болуш, тIеман опе-
раци дIаяьхьира цу муь-
рехь вайн махкахь, Iаламат  
дукха бехк-гуьнахь доцчу 
адамийн цIий а Iенош.  4 
гIашлойн, 3 дошлойн, 2 
партизанийн тобанаш во-
вшахтуьйхира Къилбаседа 
Кавказан ВКПБ-н крайко-
мо, нохчашка нуьцкъала 
герз охьадиллийта. Оцу 
тобанашна юкъахь дукхах 
берш вайн луларчу хал-
къийн  векалш бара. Царна 
гIо-накъосталлина кечйина 
саперийн рота яра. Буйннал 
бен йоцчу Нохчийчуьр-
чу бахархошка герз охьа-
диллийта вовшахтоьхна 

тоба 3 700 стагах  лаьтташ  
яра, цаьргахь 3 кема, 19 
йоккха топ, 28 пулемет 
яра.  1930-чу  14-чу мар-
техь  дIабуьйлабелла 12-чу 
апреле кхаччалц, дукха адам 
хIаллакдеш, набахте хьов-
сош йоккха тIеман операци 
дIаяьхьира ЧК-с Нохчий-
чохь. Оцу харцонна реза-
боцу нохчийн кегийрхой, 
вовшах а бетталуш хьан-
нашка дIаэха буьйлабелира, 
шайн кадаьллачохь Iедална 
дуьхьал зуламаш а деш. 
Иштта, чолхечу хьелашкахь 
цхьана-шина шарахь болх 
бира Ножаев Хожас. Цунна 
куьзганахь  санна гуш  яра  
Iедало  жигараяьхна  хар-
цонаш. Мукъа Iаш  бацара 
советийн Iедал ца деза пи-
танчаш. Цара  тайп-тайпана  
эладитанаш  даржадора,  
хилларг  дестадой  дуьй-
цура,  десачу  къамелашца  
миска  адамаш карзахдоху-
ра, маслаIат  хила  ца дуь-

тура. Уггаре  а  коьртаниг,  
и питанчаш  вовшашца  
тарлуш  бацара. ГIад-амал  
дайъинера  мотт  беттачара 
а. Оцу  халачу хьелашкахь  
комсомолан болх  дIакхехьа  
дезаш  волу  Ножаев  Хожа,  
цкъацкъа  шина  жIовний, 
нуьйжигний  юккъе  нисвел-
ча  санна,  вуьсура. Делахь 
а,  цкъа   къарвелла, халонех 
озавелла  юха-м ца  ваьлла 
иза. Шегахь йолчу таронех, 
Iедало шега кхачийтин-
чу бакъонех  пайдаоьцуш, 
кегийрхой  деша  хьовсо 
гIерташ  дукха къахьийгира  
Хожас. Дукха кегийрхош-
на гIо-накъосталла дина 
цо уьш деша бахийтарехь 
а, балха дIанисбарехь а. 
Мискачу адамийн терго 
йина. Цхьа  гIуллакх  до-
хьуш  шена  тIевеанарг 
цуьнан  хьашташка  ца 
хьожуш  ца  витина. Хазачу 
гIиллакхех йоьттина Ножа-
ев Хожин амал чIогIа  тай-
нера  мартанхошна.  Цара 
ларамца йоккхура жимачу 
стеган  цIе. Цкъа  а  цуьнан  
дош  шалхадаьлла  меттиг  
а  ца  хааеллера  цуьнан  
доттагIашна,  белхан  на-
къосташна. Ножаев Хожа 
шен лаамехь ЦIечу Эскаре 
гIуллакх дан вахара 1934-чу 
шарахь. Цигахь даьккхинчу 
шина шарахь дуккха а кер-
ланиг Iемира  цунна. Бакъ-
ду, мелла а кхоллараллехьа 
са лаьтташ волчу Хожина, 
цкъа а бIаьхо хилла ЦIечу 
Эскарехь виса дага-м ца 
деанера. Оьшучохь Дай-
махкана орцахвала кийча 
вара иза, амма дерриге а 
дахар эскарца дозар цуьнан 
амалца, ойланашца догIуш 
дацара. Цундела юьхькIам 
боллуш шена тIедехкина 
декхарш кхочушдина, Но-
жаев Хожа 1936-чу ша-
рахь Нохчийчу юхавоьрзу. 

ТIаккха Хьалха-Мартан 
коштарчу комсомолан се-
кретарь дIахIоттаво иза. 
1938-чу шарахь КПСС-н 
могIаршка тIеоьцу. Хьалха-
Мартан кIоштан КПСС-н 
райкоме балха дехьа воккху, 
коьртачу декъана, идеоло-
гин болх дIакхехьар тIе а 
дуьллий. Идеологин болх 
дукха хьолахь адамашца 
бан безаш бу. Масех шарахь 
бира Ножаев Хожас и болх. 
Хаддаза командировкаш-
кахь хуьлура. Лаьмнашца 
йолчу ярташкарчу бахар-
хошца хуьлучу цхьаьнак-
хетаршкахь дакъалоцуш, 
цаьрца къамелаш деш, мах-
кахь хуьлучу хийцамашна 
кегийрхой юкъаозо гечо-
наш лоьхуш, ярташкарчу 
ламанхойн чордачу дахар-
на бегIийлаш юкъаялон 
аьттонаш лоьхуш. Нахана 
дукхавезаш а, махкахошна 
юкъахь сий-ларам болуш 
а вара иза. Иштта, шен 

са а, дегI а ца кхоош къа-
хьийгира цо 40-чу шерийн 
юьххьехь а. Республикехь 
тоьлла агитатор лоруш волу 
иза, мел чIогIа дехарш дарх 
а 1941-чу  шеран 22-чу ию-
нехь дIаболабеллачу тIаме  
ца вахийтира юьхьанца.   
Цо мел дина дехар – «Хьо 
кхузахь оьшуш ву!» – олий 
тIе куьг яздой юхалора.  
1941-чу шарахь а, 1942-
чу шеран Iай а ерриге а 
ярташкахула чекхваьлла 
иза. Вайнехан кегийрхой 
йохье бохуш, ямартлонца 
вайн Даймахкана тIелеттачу  
къизачу мостагIчух лаьцна 
дуьйцуш, Нана-Даймахкал 
деза а, сийлахь  а  хIума 
цкъа  а хилла  цахилар кар-
ладоккхуш. Цуьнан къаме-
ле ладугIура кегийрхоша. 
КIорггера нохчийн мотт 
а, оьрсийн мотт а хууш цо 
деш долчу къамело дог-
ойла ир-кара хIоттайора 
ладугIучеран .  Кхунна 
тIаьхьа хIиттина ворхI ло-
мал дехьа бовла а кийча 
хуьлура кегийрхой. Алссам 
кегийрхой дIахьовсийра  
цо  луьрачу тIеман ара. 
Бакъду,  наггахь верг бен 
юха цIийнах-м ца  кхийти-
ра царах. Шайн къоман а, 
боккхачу Даймехкан а сий 
лардеш  буьрсачу тIеман 
арахь  майра ийгира  царах 
дукхахберш.

махках да-
харан къахьо

1944-чу шеран 23-гIа 
февраль тIекхочуш Ножаев 
Хожа 30 шарера ваьлла, 
гIеметтахIоьттина стаг вара. 
1934-чу шарахь зуда ялийна 
вара.  Кхоъ бер дара  доь-
залехь хьалакхуьуш: ши  
йоI, цхьа кIант. Дуьххьара  
ялийна зуда оьрсий  яра 
Хожин. Цкъа  а  къаста  да-
гахь  дацара  и шиъ. Делахь  
а, кхолламо шен тираш 
йоху-кх  адамийн  дахарехь. 
Вайнахана  тIехIоьттинчу  
киртигах  озаелира Хожин  
хIусамнана. Цунна ца лиира 
хIусамдеца и къахьа некъ 
дIакхехьа. Ножаев Хожин 
аьтто бара цхьацца долчу 
кехаташ тIе  куьг яздина, 
фамили  хийцина махках 
ца волуш  Iен. Амма иза  
нохчи  вара, мел  боккха 
бохам шена тIехIоттарх 
яхь дIалур йоцуш, ша схьа-
ваьллачу халкъах хаьдда 
Iалур воцуш, цунна  цкъа а  
ямарт  хир воцуш. Цундела 
и хIусамнана, цо дина кхо 
бер  дитина шен верасашца,  
шийлачу  новкъа велира  
Хожа. 

 Казахстанан коьр -

тачу шахьара Алма-Ата 
дIакхаьчча,  дийна  делк-
къехь вагонаш чуьра охьа-
бехира уьш, НожаевгIар  бо-
цурш  а дукха нохчийн кхин 
а  доьзалш бара  цу тIехь. 
Хан маьркIажехьа  лестича, 
Алма-Ата   гIалина  уллохь 
Iохкучу ярташка  ворданаш-
кахь дIасабига   болийра 
хIорш.  Эххар а, Тастак  цIе  
йолчу  юьртахь  дIатарбира 
НожаевгIар. 1944-чу шеран 
бIаьсте а, аьхке а, тIаккха 
тIееана гуьйре  а  сатий-
самашкахь чекхъелира Хо-
жина. Массарна моьттура 
кестта шаьш цIа дохуьйтура 
ду. Оцу дегайовхонца дехаш 
дара Хожа а, кхунна  уллохь  
хиллачарах дийна  йисина 
йиша ХIижан а.  Хаддаза 
доьлхучу дегнаша, цIера  
арадохуш катоьхна  схьаэца  
ларийна ларчаш  яста  тIе 
куьг ца доьдуш сингатта-
мехь чекхделира 1945-чу  
шеран Iа а.  1945-чу шеран 

апрель баттахь Алма-Ата 
гIала дIавоьду иза, шен 
йиша а ялош. Делан къинхе-
тамца белхан меттиг нисло. 
Нохчийчохь волчу  хенахь  
хIокхо бина белхаш хIинца 
хьехабойла а дацара, «хал-
къан мостагIий» лерина 
махках баьхначу нохчашка 
Iаьржа белхаш бен кхочу-
ьйтуш  бацара. Цундела 
юьхьанца слесаран балха 
воьду Хожа Алма-Атарчу 
«паркийн цхьаьнакхета-
ралле». Вайн махкахо йоза 
дешарх кхеташ хилар а, 
ЦIечу Эскарехь гIуллакх 
дина хилар а хиъначу «пар-
кийн цхьаьнакхетараллин» 
хьаькамаша  завхозан дарж 
тешийра Хожех. Алма-
Атахь  ялийра цо шолгIа 
зуда. Иза масех шарахь 
Нохч-ГIалгIайн драмати-
чески театрехь болх бина, 
цул тIаьхьа Нохч-ГIалгIайн 
хелхарийн а, эшарийн а 
ансамблехь болх бина,  ар-
тистка Асабаева Марем яра.  
Марема виъ доьзалхо во 
Хожина. Царах цхьаъ 1948-
чу шеран 11-чу августехь 
дуьнен чу яьлла Лайлаъ, 
вайна  массарна евзаш а, 
дукхаезаш а йолу Нохчийн  
Республикин халкъан ар-
тистка ю. Маре яхча хилла 
Лайлаах Мусаева.  

Доьзал стамбала боьлча, 
1952-чу  шарахь белхан 
меттиг хийцира Хожас. 
Алма-Атана уллорчу   Ке-
генски кIоштарчу Кур-
монты юьртарчу туькана 
балха воьду иза. Доьзал а 
дIакхалхабо цига. 1957-чу 
шарахь вайнахана Даймахка  
цIаберза паргIато яллалц  
цу туьканахь  болх  бо  цо. 
Нохчашна  цIаберза бакъо 
яларх а ца тешаш, 1957-чу 
шеран бIаьста, шен доь-
зал балош цIавоьрзу иза. 
Соьлжа-ГIалин йистошца 
Iуьллучу Калининан цIарах  
йолчу поселкехь цхьа петар 
нисйина дIатарвелира иза. 
Ножаев Хожа  цкъа  а вацара 
бахамаш гулбарна сутара. 
ХIинца а бегIийлаш лоьхуш 
дукха къа  ца хьийгира цо. 
Коьртаниг, могаш-маьрша 
дай баьхначу лаьтта тIе 
схьакхачар дара. Цунах 
Хожа Iаламат чIогIа воккха-
вера. Ткъа хIусам, доьзал 
чуберзо тховкIело хилча-
хьана, цунна мегаш яра.

Дай 
баьхначу

лаьтта 
тIехь

1944-чу шеран 23-чу 
февралехь вайнах махках 
бахале комсомолан райко-
мехь, КПСС-н райкомехь 
идеологин хьаьттахь хьа-
нал къахьегна волу Ножаев 
Хожа, 1957-чу шеран май 
беттан цхьана дийнахь, 
кхайкхина Нохч-ГIалгIайн 
Ре спубликин  КПСС-н 
обкоме вигира. Яковлев 
Александр Иванович вара 
кхьуьнца къамел динарг. 
Цу муьрехь Нохч-ГIалгIайн 
компартин обкоман хьал-
хара секретарь вара иза. 
Вайнах цIаберзарх хIумма 
а воккхавеш а вацара. Цул 
сов, шегахь йолчу таронца 
дукха къахьегна хиллера 
цо вайнах цIа ца берзийта. 
Адам цIадерзор вовшахто-
харан комитетан предсе-
датель хиллачу Гайрбеков 
Муслимана ца тосадолу-
ьйтуш, партин ЦК-е Мо-
сква арз деш кехат яздина 
хиллера Яковлевс, бакъо  
яларе а ца  хьоьжуш,  1956-
чу шарахь дуьйна дукха 
нохчий, гIалгIай цIабоьрзуш 
бу аьлла. ТIаккха  хаа ме-
гар  ду  вайнах  цунна 
мел  дукхабезаш  хилла! 
МеттахIоттийначу  Нохч-
ГIалгIайн Республикин 
нуьцкъаллин структурашна  
Iуналла  деш  волчу  партин  
обкоман   секретара  До-
рохов  Михаила,  обкоман  
хьалхара  секретарь  волчу  
Яковлев  Александра  дук-
ха  кийтарлонаш  хьийзира  
цу  муьрехь,  вайнахана  
Даймахка  цIаберзар къахь-
дан  гIерташ. Цхьадолчу  
гIуллакхашна тIехь  церан  
дика  ка  а  долура. РогIерчу  
ямартлонан  хIуо  детта-
луш  дара 1957-чу  шеран 

май беттан  чаккхенехь   
Ножаев Хожига  обкоме  
кхайкхар  а. Цкъа  а  журна-
листикехь  болх  бина воцчу 
стаге  кховдо  лиира  царна, 
нохчийн  маттахь  арадолуш  
хилла  «Ленинан  некъ»   
газет меттахIоттор. Делахь 
а, нагахь  бала кхочуш  стаг 
хилахь, бехк шайна тIера 
дIабаккха, цкъа мацах  ком-
сомолан  а, партин  а  жи-
гархо  хилла  Ножаев Хожа  
хаьржира  цара. ХIинца, за-
манан йохалле юхахьаьжна 
ойла йича кхета,  къоман  
газет меттахIоттор галда-
ла  лууш  воцучу говзанче  
кховдор  дара  и  санна  
долу мехала гIуллакх,  кхин 
гечанаш  ца  лоьхуш. Ре-
спубликина   куьйгаллехь  
волчу шина оьрсичо  дукха  
хьехамаш  бира  оцу  дий-
нахь Хожина,  компартис 
вайнахах бина къинхетам 
хьехош, юха гIалат далахь 
таIзар кхин а луьра хирг 
хилар а хоуьйтуш. Шаьш 
балха дIахIоттош волу стаг, 
шайна муьтIахь хила везар 
тIедожош. 

Ножаев Хожа шен къо-
ман кIант вара.  Цунна  дика  
бевзара  13  шарахь  хийрачу  
махкахь  ша  а,  дерриге  
а  нохчийн  халкъо хьегна  
бала. Дахаро  Iамийнера  иза 
Iедалан  векалийн шалхонех  
ларвала  а,  маслаIате  хила  а. 
журналист  вацахь  а,  цунна  
хаьара  халкъана, махкана  
нохчийн  маттахь арадо-
луш  газет оьший. Iедалан  
дайша хIуъа бахахь  а, шен  
ницкъкхочург, ша схьаваь-
ллачу нохчийн халкъан дуь-
хьа  дан кийча вара, даима 
шена тIедиллина гIуллакх 
юьхькIам болччу агIор чек-
хдоккхуш а вара. Ледарло 
ца йира цо «Ленинан некъ» 
газет меттахIоттош а. Дера 
хала хан ма яра. Цхьа а  бух 
боцуш, бина кечам боцуш 
дIаболош бара болх. Делахь 
а, 13 шарахь шаьш хьегначу 
Даймахка цIабирзина нох-
чийн кIентий бара, цхьаъ 
бен доцу халкъан газет 
меттахIотто вовшахкхет-
тарш, шайн куьйгаллехь Но-
жаев Хожа а волуш. Цунде-
ла, 1957-чу шеран май бет-
тан чаккхенехь дIаболийна 
болх, дагахь доцчу кхиамца, 
шина кIирнах чекхбаьккхи-
ра цара. 13  шарахь  газетде-
шархой шех хьегийна «Ле-
нинан некъ» 1957-чу шеран 
12-чу июнехь арахецна,  
киоскашкахь духкуш дара. 
Нохчийн халкъ, цуьнан ис-
тори, культура, литература, 
мотт безачарна мерза кхаъ 
бара иза. Дукха ца бира Но-
жаев Хожас «Ленинан некъ» 
газетан редацехь болх. Ком-
партин а, комсомолан а  
ветеран хилар тидаме эцна, 
Нохч-ГIалгIайн Республи-
кин министрийн Совете 
балха дIавигира иза, вайн 
республикин кIошташкахь 
арадуьйлучу газеташна 
Iуналла даран отделе.  Нохч-
ГIалгIайн Республикин дук-
хах йолчу кIошташкара 
газеташ меттахIиттош гIо-
накъосталла дина ву Ножаев 
Хожа. Ишта-м Грозненски 
кIоштан «Заветы Ильича» 
газетехь редакторан заме-
стителан болх бина  Хожас. 
Казахстанера цIавирзинчул 
тIаьхьа, нохчийн журнали-
стикин верас хилла чекхваь-
лла иза. Балхана юкъара ца 
волуш КПСС-н лаккхарчу 
школехь (ВПШ) дешна, 
кIоргера хаарш а, къеггина 
хьуьнар а долуш вара Хожа. 
Нохчийн халкъан культура 
кхиорна юкъа доккха дакъа 
диллина цо. Нийсархойн 
шех бIаьрг ца бодуьйтуш, 
уггаре а халачу заманийн 
зерех доьналлица чекхваь-
лла. Цундела дисина цуьнан 
сирла амат Хожа вевзаш а, 
везаш а хиллачеран дегнаш-
кахь. Цкъа  а халонашна пе 
тоьхна стаг вац иза. Хар-
цоно, Iедалан ямартлоно 
къарвина а вац. Пенсе воьду 
хан тIекхаччалц  ша схьа-
ваьллачу  нохчийн халкъан 
зовкх деба лууш  хьанал 
къахьегна.  1981-чу шеран 
январь баттахь бакъдуьне-
на вирзина халкъан дуь-
хьа шен са, дегI  ца кхоош 
цIеначу  даггара  ваьцна 
волу и яхь йолу стаг. 35 шо 
хан дIаяьлла иза вайца воцу.  

ГАЗИЕВА  Аза

Башха, тамашийна дуьне ду хIара, вайна даха кхаж баьлларг. Ирке-
аьрха.

Цунна бехке зама ю а, я адамаш ду а ца хаьа.
Сагатделча, сино лан амал доцуш хьовзийча, сатедан хьенан неI тоха 

еза а хаац.
Дикка хьалха дара иза. Иттех дийнахь-буса, кхин ца соцуш, стиглан 

богех цаца хилча санна, кхевссина догIанаш даьхкира. Ламанан ярташка 
бохам беара цара – дIабуьйлабелира токхамаш. Цхьаболчийн цIенойх хер-
царш хилира, вуьйш, дийна а дуьсуш, шайн ардамашций масех чаккхарма 
хиллачуьра шершшина охьадахара. Адамаш сакх-сема хилар бахьанехь, 
хIусамашкара аралелха кхиира. Цхьана а юьртахь тезет ца хIоьттира.

Амма ишттачу буьйдачу лаьттахь кхидIа ваха кхераме дара. Цундела 
Iедало сацам тIеийцира нах аренга баха. ТIаккха дIадоладелира шадерри-
ге. Аренгара а нах дагаршца, шаданашца, хьокханашца дуьхьалабевлира: 
«Тхан лаьтта тIе ког буьллур бац аш!» (Цхьадика, оцу хенахь нехан карахь, 
хIинца санна, герзаш дацара).

Шайн муъма вежаршна тIе бохам беача, цхьаболчийн (хIаъа, цхьа-
болчийн) якхдоьлла, мекхадоьлла дегнаш бендацаре хилира. ТIехь тхов 
боцуш, арахь бисинчу нахах дог ца лезира. Царах къинхетам ца бира…

Вай дуьйцург-м ткъех шо сов хьалха хилларг ду. Ткъа тахана?
Некъа йистехь цхьа декъаза лаппагIа а йина, мах беш ву иза. Цхьа 

воккха стаг дIаваьлла тезет хIоьттира юьртахь. Сайл воккха хиларна, и 
воккха стаг волчу вахара со, хьо тезета вогIий ала.

– Сан йиш яц тезеташкахула ваьлла лела! – дара жоп.
Шен эхь-бехк, адамалла доьхкинера цо шена долучу соьмах.
Сингаттам-м цуьнан керта а бан тарло. Цунна орцах бевр буй те нах? 

Бовла а тарло. Берриге ма бац иза санна. Веза-Воккхачу Далла бу-кх 
хастам, вайна юкъахь догдика, доглазаме, къинхетаме нах алсам болуш. 
Иштта ца хилча, даха дукха хала хир дара вайна. Я дахар кхачаделла 
хила а тарлора.

Москвахь Литературни институтехь доьшуш волчу хенахь, со цхьаъ 
бен вайнахах студент вацара бIеннашна юкъахь. Цкъацкъа, нохчийн 
маттах чIогIа хьаьгча, нохчий ган лиъча, вокзале воьдура со. Зала чухула 
волалой лелара нохчийн аз хаззалц. ТIаккха, царна юххе дIа а хIуттий, 
сакх-сема ладоьгIуш Iара. ХIан-хIа, цаьрца къамеле ца волура со. Нохчи 
вуйла а ца хоуьйтура. Хаийтича а дера дацара хIумма а. Вуьшта, ас цкъа 
нохчи ву, кхузахь доьшуш ву аьлча, соьга ахча кхийдийра. Цунах кхоь-
рура. Иза ца лаьара суна.

Со цецвоккхуш, цхьана хабаран теш хилира рогIехь вокзале вахча. 
Ши зуда яра къамеле яьлларг.

– Хьажахь цкъа, – бохура цхьамма вукхуьнга. – Дуьйцуш хезна хIума 
дуй иза? Шу а къоьвсина, вашас ваша вуьй бохург? Оцу хьенеха иза дина 
аьлча тешар яцара со, нагахь санна тезетахь ца хиллехьара…

Со а тешар вацара, оцу зудчо ша цигахь хилла хилар тIечIагIдеш ца 
аьллехьара.

ХIаъ, Iаламан токхамел хала бу дегнийн токхамаш. Хьалхарчаьрца-м, 
мухха ларийна а, ларор дара вай. Ткъа вукхаьрца ларо дац-кха атта.

Синойн лакхенашка вай бен некъ цхьана дийнахь чекхболуш бац. 
Ерриге а оьмарехь бан беза иза. ТIаккха бен хилалур дац адамах АДАМ. 

ОЙЛАНАШ

ЦIена стаг  хиллера иза. ЦIена чекх а ваьллера.
Къематдийнахь барт хоттуш хилла цуьнга.
Цуьнан къинош дагардеш, хеттарш деш хиллера:
– ХIара къа латийрий ахь?
– Латийра, – даре деш хилла цо.
– Ткъа хIара?
– Иза а латийра.
Къера хуьлуш хилла иза шен къиношна. Амма маликашна, иза 

догцIена стаг вуйла хууш, цхьаъ мукъана а диканиг гучудаккха лиъна. 
Ишттаниг ца карийна. ТIаккха цхьана малико хаьттина:

– Дикачу стагана юххехь охьахиъна а ца Iийна хьо? – аьлла.
– Соьца нисбелларш берриге а бар-кха сол дика нах, – жоп делла 

вукхо, берриге а мел царна дIа а кхайкхош.
Сийлахь-Веза АллахI къинхетаме а, къинош гечдечех а ву. Цо иштта 

жоп делча, Ялсмани чу вахийтина боху и стаг.
Новкъахула воьдуш, хьайл хьалха воьдуш цхьаъ гича, айхьа тIаьхьа 

битинчийн ойла е, олуш ду вайн.
Шаьш цхьаьна дехаш адамаш а хуьлу. ХIаъ, уьш-м массо а хенахь 

адамашна юкъахь а хуьлу. Цаьрца уьйр а ю церан. Деш дерг цхьа гIуллакх 
а ду. Церан лехамаш а цхьаьна богIу, хIунда аьлча шайн синхаамашца 
уьш цхьаьна бозабелла хиларна.

Дахарехь вайна тIехIуьттучу дерриге а хьелийн хьесап дина а вер вац. 
Цхьа шад дIабосттушехь, цуьнан метта кхин дIахIутту. Зама – адамаш ду. 
Адамашца дусту вай дика а, вуон а, а ца нисбеллачу я юхахьабаьллачу 
кхолламна бехке зама яхь.

ХIинц-хIинца цIинъелла, хазъелла дIахIоьттина вайн тIамо йохийна-
ягийна Соьлжа-ГIала. Ткъа иза Къилбаседа Кавказехь уггаре а хазачех 
цхьаъ яра хьалха а. Оцу хьоле адамаша ма яьккхинера иза.

Нагахь санна вай, даг чуьра мекха дIа а яьккхина, вовшийн сий-тIалам 
а беш, дог оьцуш хиллехьара, дахар оцу дийцинчу хьелаша къахьдийр 
дацара. ХIораннан кертахь олалла деш ирс хир дара.

Лаа олуш ма дац: «Дуьнен тIехь цхьа лай мел ву, вайх цхьа а паргIат 
вац».

Лай хила дукха атта ду. Ткъа паргIат хила дахар а ца тоа там бу.
Кхин а олуш ду: «Дуьнен тIехь паргIат цхьа стаг велахь, вайх цхьа 

а лай вац».
Уьш дахаран зераш ду.
Цундела хьалха воьдучун чIагIо а хилий, вайл тIаьхьа богIучийн ойла 

еш хилий вай. Уьш, вай санна, вайл а дика адамаш хилар диц а ца деш.
ТIаккха АллахIан къинхетаме дог дохийла а хир яра.

ШАЙХИЕВ Iалвади 
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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 
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цехь а, республикин муьлххачу а зIенан отделенехь а. 
Эхашарна болу газетан мах:

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

лараме газетдешархо

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

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

маяковскийн урам, 92, тел. 8(8712) 22–22–24
Газет зорбатоьхна ГУП «ИПК «Грозненский рабочий» издательствехь. 
Издательствон адрес: 364021, Соьлжа-ГIала, Интернациональни урам, 12/35.
Тираж – 2500. Заказ №2401. Зорбанна куьг яздина графикца 11.07.2016 шо 
17:00 хила дезаш, зорбанна куьг яздина 16:00.

пх
ьу

ьй
ра

ма
ьр

кIа
жа

ма
лх

буз
а

Де
лк

ъа

Iуь
йр

а

(12 – 17 июль)

ла
ма

за
н д

е

12      02:46      12:30     16:15      19:42        21:28
 
13      02:47       12:30      16:15      19:42        21:27

14       02:48      12:30      16:15      19:41         21:26

15      02:50     12:30     16:15     19:40       21:24

16       02:51      12:30      16:15      19:40         21:23

17       02:52      12:30      16:15      19:39         21:22

ламазан хенаш

12-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +27 градус, екхна а йолуш, 
буьйсанна…+17 градус, кхоьлина а йолуш;

13-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +30 градус,  екхна а йолуш, 
буьйсанна… +17 градус, екхна а йолуш.

соьлжа-гIалахь респу-
бликин онкологин диспан-
серехь ханты-мансийски 
автономни округан 
Югрын онкологин диспан-
серан коьртачу онкологан 
билан евгенийн цхьаь-
накхетар хилира нохчийн 
республикин могашалла 
Iалашъяран учрежденийн 
куьйгалхошца а, лоьрашца 
а.

Билан Евгений Нохчийн 
Республике кхайкхина веана 
вара рак цамгар юьхьанца йо-
лалучу хенахь гучуйоккхуш 
йолу скрининган программа 
кхочушъяран проектан гу-
рашкахь. Ханты-Мансийски 
округ онкологин цамгаршна 
диагностика ярехь доккха 
зеделларг долуш ю.

Нохчийн Республикин 
могашалла Iалашъяран хьаь-
рмахь кестта юкъаялор ю 
скрининган программа.

Рак цамгар шуьйра яьржи-
на ю вайн заманахь. Воккха а, 
жима а аьлла къастам боцуш, 

дукха нах бу оцу цамгаро 
лаьцна.

Е.Билана тIаьхьарчу деа 
шарахь шайн округехь коло-
ректальни ракана скрининг 
ярехь хилла жамIаш довзий-
тира. Соьлжа-ГIалахь йолчу 
республикин онкологин дис-

пансерехь болчу медицинин 
тоьллачу гIирсех а, лоьрийн 
корматаллех воккхавеш вара 
иза. Цо элира колоректальни 
рак (йоьхьашна рак хилар) 
онкологин цамгаршна юкъахь 
дуьненахь а кхоалгIачу мет-
техь лоруш ю. Ткъа Россин 

Федерацехь хIокху тIаьхьарчу 
ткъа шарахь ялхолгIачуьра 
кхоалгIачу метте яьлла коло-
ректальни рак.

Вайн республикехь шу-
ьйра яьржина ю онкологин 

цамгарш, дукха хьолахь зор-
хаца, пехашца, чуьйрашца 
хуьлуш а ю.

Цундела, онкологи цамгар 
кIаргъялале иза гучуяккхаро 
а, дегIаца онкологин шеддаш 

кегийдолчу хенахь царна 
скриниг шен хеннахь яро а 
дукха адам кIелхьара док-
кхур ду.

Нохчийн Республикин 
могашалла Iалашъяран ми-

нистерствон медицинехь кер-
ла стандарташ юкъаялоран 
отделан хьаькама Адамов 
ВахIида баркалла элира вайн 
республике веанчу хьешана, 
иштта зеделлачух пайда а 

оьцуш тIейогIучу хенахь 
царна гергарло чIагIдан дош 
а делира.

«Скрининган программа 
юкъаялор хIинца бен дола-
луш гIуллакх а дац Нохчийн 

Республикехь. Нохчийн Ре-
спубликехь скрининган тал-
лам маьхза хир бу» – элира 
В.Адамовс.

З.ЭЛЬДЕРХАНОВА

МОГАШАЛЛА IАЛАШЪЯР

Нохчийчохь скрининган программа юкъаялор ю

«серебряный 
кувшин» конкурсан 
жамIаш даран даздарш 
дIахьур ду москвахь 
18-чу сентябрехь. оцу 
конкурсан «прорыв 
года» номинацехь  
дакъалоцучарех цхьаъ 
ю асланбекова рая-
на. хууш ма-хиллара, 
россин къаьмнашна 
юкъахь дIаяьхьначу 
«голос дети» конкурсехь 
шолгIа меттиг яьккхина 
цо. 

– «Голос дети» конкур-
сехь дакъалоцучу хенахь 
Нохчийчоьно сайна деш 
долу гIо-накъосталла а, церан сагатдар а, ас толам баккхаре 
сатийсар а хаалора суна. Уггаре а хазахеташ дара, сан махка-
хоша суна дуккха а кхаьжнаш тийсина хилла хилар. Кхечу 
къаьмнийн берашна хьалха суна иза боккха юьхькIам бара. 
Карарчу хенахь «Серебряный кувшин» конкурсан «Прорыв 
года» номинаци юкъаяхийтина со. Вайн халкъан а, Нохчий-
чоьнан а юьхькIомана цигахь толам баккхаре сатесна ю со», 
– бохура Раянас.   

Россин а, Нохчийчоьнан а бахархошна дика девза цуьнан 
похIма. «Серебряный кувшин» конкурсан дакъалацархошна 
юкъахь уггаре а къона ю Раяна. Вай тешна ду, «Прорыв года» 
номинацин толамхо Асланбекова Раяна хоржург хиларх. 

З.ЛОРСАНОВА

КУЛЬТУРА

асланбекова 
раянас толам 
боккхург 
хиларх теша

11-гIа июль, 1938 шо. Соьлжа-ГIалахь вина Хакишев Руслан, ре-
жиссер, Россин  Федерацин  халкъан  артист,  Россин  Пачхьалкхан  

совгIатан  лауреат.
Дешна Ленинградерчу  театран,  музыкин,  

кинематографин  институтехь. 1962-чу шарахь  
цо  чекхъяьккхира  оцу  институтан актерийн, 
ткъа 1968-чу  шарахь  режиссерийн  факульте-
таш.

Режиссеран кхоллараллин  дерриге дахар 
Х.Нурадиловн цIарахчу  нохчийн  пачхьалкхан  
театраца   дозаделла  ду. Цуьнан  сцени  тIехь   
хIиттийна  цо  хьовсархоша  дика тIеэцна а, 
театроведаша лаккхара  мах  хадийна  а  йолу   
спектаклаш: Г.Лоркин «ЦIий Iанийна  лов-
зар», А.С.Пушкинан «Ун  даьржича  хIоьттина   
той», Н.Гоголан «Ревизор», «Зудаялор», 

М.Мусаевн «Таймин Бийболат», шен  сценарица   хIоттийна «Дай баьхна   
латта» (Нохч-ГIалгIайн АССР-н Пачхьалкхан  совгIатца  билгалъяьккхи-
на и спектакль),  

С.-Хь.Нунуевн «Дела воцург  накъост воцуш...»,  А.Экзюперин 
«жима  Эла», Ш.-Б.Мольеран  «Скапен,  ларбе   безам», Л.Яхъяевн   
«Нийят», иштта   кхин а. Россин  Пачхьалкхан   совгIатца  билгаляьккхи-
ра  шен  сценарица   хIоттийна   йолу  «Вайнехан иллеш» спектакль а.

Россин   Федерацин  Президент   волчохь   йолчу  культурехула   Со-
ветан  декъашхо а, Х.Нурадиловн цIарахчу театран коьрта режиссер а ву 
тахана Р.Хакишев.

11-гIа июль, 1966 шо. Курчалой-Эвлахь вина Кацаев Сайд-Хьасан, 
яздархо, Нохчийн Республикин хьакъволу жур-
налист. Дешна Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан филологин факультетан къоман 
отделенехь. Белхаш бина школехь хьехархо, 
Нохч-ГIалгIайн историн, меттан, литерату-
рин институтан Iилманан белхахо, Курчалойн 
кIоштан дешаран отделан куьйгалхо волуш, 
ткъа иштта цхьацца хаамийн гIирсашкахь а. 
Карарчу хенахь Курчалойн кIоштан «Машар» 
газетан коьрта редактор ву. Яздан волавелла 
студент волуш дуьйна. Дуьххьарлера дийцарш 
зорбане дийлина «Орга» журналан, «Даймохк» 
газетан агIонаш тIехь, юкъарчу гуларшкахь. 
«Бодашкахь», «Молла-Несартах лаьцна дийцарш», «Студентан дий-
царш», «Яздархочун школа» книгийн автор. 2013-чу шарахь араяьлла 
яздархочун хаьржинчу гуларийн хьалхара том.

Нохчийн Республикин Интеллектуальни туьшан «Дато бухIа» 
совгIатан лауреат. Россин яздархойн а, журналистийн а союзийн декъаш-
хо.

12-гIа июль, 1939 шо. Хьалха-МартантIехь вина Магомаев Леча, 
Нохчийн Республикин хьакъволу журналист. Нохчийн журналистикин 

къанойх цхьаъ ву Леча – 1958-чу шарахь 
дуьйна 2015-гIа шо кхаччалц «Ленинан 
некъ» («Даймохк») газетехь беркате къа-
хьегна цо. Тахана а, ша пенсехь воллушехь, 
газетаца зIе ца хадош, схьавогIуш а ву. 
журналистана къаьсттина а герга ю юьртан 
бахаман тематика. Цуьнан материалашкахь 
хаало гIуллакх кIорггера довзар, хIоьттинчу 
хьолан нийса мах хадо хаар, хьесапдар. 
Цундела уьш шайга дешархойн хьашт до-
луш а хуьлу. Къоначу журналисташна дика 
хьехамча хилла схьавеана Леча.

Кхоллараллин белхан лаккхара мах ха-
дош, Нохчийн Республикин Куьйгалхочун 

Указаца Магомаев Лечина совгIат дина «Нохчийн Республикин дуьхьа 
хьуьнарш гайтарна» мидалца.

12-гIа июль, 1941 шо. Дагестан Республикин Хасавюьртахь вина 
Хизриев Хьаьжа, историн Iилманийн кан-
дидат. Дешна Къилбаседа ХIирийчоьнан 
пачхьалкхан университетехь. Къинхье-
гаман некъ дIаболийна 1968-чу шарахь 
Нохч-ГIалгIайн мохкбовзаран музейхь 
Iилманан белхахо волуш. 1971–1995-
чуй шерашкахь болх бо Нохч-ГIалгIайн 
историн, меттан, литературин Iилманан-
талламан институтехь (Iилманан белхахо, 
секторан заведующи волуш). 1987-чу 
шарахь дуьйна Нохчийн пачхьалкхан 
университетехь хьехархочун болх беш ву. 
Iилманан 130 сов белхан автор. Царна юкъахь ю «Кавказцы против Ти-
мура» монографи а. Соавторшца цхьаьна дакъалаьцна «Къилбаседа Кав-
казан къаьмнийн историн» хьалхара том язъеш а, иштта «Нохчийчоьнан 
историн» хьалхара том язъеш а. Къилбаседа Кавказан а, Нохчийчоьнан а 
ширачу а, юккъерчу бIешерийн а историн вевзаш волу говзанча.

тхан рузма
ХIора шарахь аьхкенан муьрехь 

гучуюьйлу цхьана дийнахь болх беш 
йолу туризман фирмаш (фирмы-
однодневки). ШолгIачу дийнахь 
шайн лар а ца юьтуш, бахархойн 
ахчанашца къайлаюьйлу уьш. Цул 
тIаьхьа шайн ахча юхадерзорхьа-

ма, бахархой суьдехула лела безаш 
хуьлу. Тхуна хетарехь, тешам боцу 
фирмаш хьалххе къастор атта ду, 
тIаьхьа суьдехула лелачул а.

Цундела, лахахь довзуьйту ту-
ристашна лерина долу итт хьехар. 
Церан гIоьнца туристаш санна баха-
бахка дагахь болчу бахархойн таро 
хир ю тешам боцу туризман опера-
торш я фирмаш хьалххе къасто.

1. тур эца гIертачу турфир-

мин сий-ларам муха бу хьажа. 
Бевзачаьрга хатта, интернета чохь 
яздечуьнга а хьажа. Зеделларг долу 
компанеш туризман рынкехь масех 
шарахь болх беш хуьлу.

2. турфирме телефон тоха: 
церан белхахошца къамел дечу 

муьрехь йовза таро ю фирма. Ахь 
деллачу хаттаршна кхачам боллуш 
жоьпаш луш дацахь, хаа ду фирма 
керла хилар я тIаьхьалонна тешам 
боцуш хилар.

3. къастае терминологи. Туро-
ператор – иза туристийн хьашташ 
кхочуш а деш, шен турпродукт 
кхуллуш йолу компани ю. Турагент 
– иза туроператоро кхоьллина йолу 
турпродукт юхкуш йолу фирма ю.

4. туроператорийн реестрехь 
талла компани. «Ростуризман» 
сайта тIехь йолчу туроператорийн 
реестрехь ахь хаьржина компани 
яцахь, хаа ду иза харцончийн тоба 
хилар.

5. талла турагентствийн ре-
естр. 

6. турагентан бакъо ю аген-
тийн сетийн дакъа хила. Иза 
менеджере ца хоттуш ма дита. Аген-
тийн сетийн дакъа хилар – турагент 
зийна хиларна тоьшалла ду.

7. турагентан я туроператоран 
офисе кхаьчча, тидам бе чуьрчу 
хьолан. Интерьере хьажжина мах 
хадо мегаш ду компанин. Цул сов, 
учахь кхозуш хила дезаш ду компа-
нин лицензин а, кхидолу а кехаташ. 
Нагахь санна уьш учахь кхозуш 
дацахь, клиентан дехарца уьш гайта 
декхарийлахь бу компанин менед-
жераш.

8. мехашна – къаьсттина ти-
дам. Къаьсттина тидам бе мехийн. 
Нагахь санна уьш тIех лахара де-
лахь, хаа ду, цигахь цхьаъ лаа цахи-
лар. «Турбарометран» гIоьнца муь-
лххачу а махкахь садаIаран юккъера 
мехаш довза таро ю.

9. туристийн хьашташ кхо-
чушдаран хьокъехь бина барт 
беша. Шайн декхарш кхачам боллуш 
кхочушдечу компанеша шаьш къа-
мелехь дийцинарг кехатан бартана 
тIехь а билгалдоккху.

10. лотерейшца къаьсттина 
тидаме хила. Тешам боцучу тура-
генташа къаьсттина дукха бахархой 
Iехабо тайп-тайпанчу лотерейн 
гIоьнца. Кхузахь уггаре а атта дерг 
– турагентийн цхьана а лотерейна 
реза цахилар.

ЮКЪАРАЛЛА

Туристашна лерина итт хьехар

Джабралиов мохьмад-Эми вина 1993-чу ше-
ран 23-чу мартехь гуьмсан кIоштарчу хошкал-
дахь. оцу муьрехь нохчийчохь тIеман хиламаш 
дIабуьйлабалар бахьана долуш, мохьмад-Эмин 
доьзал Францерчу ницца гIалахь баха хуу. 
мохьмад-Эмин бералла а цигахь дIадоьду. циггахь 
чекхйоккху цо школа а. ша школехь доьшуш во-
луш футболах ловза волало иза. меттигерчу «ниц-
ца» футболан клубан академехь дIахьо цо шен 
футболехула долу хаарш лакхадахар. оцу муьрехь 
ловзу «ниццин» кегийрхойн командехь.

2011-чу шарахь Мохьмад-Эми Испанехь ловза 
дIавоьду. Цигахь 2 шарахь Барселонерчу «Эспаньолом» 
командехь ловзу. ХIара юкъахь волчу муьрехь Испанин 
Кегийрхойн чемпионатехь толам боккху «Эспаньоло». 
Амма ша 2 шо дIаделлачу командин цIарах цхьа а гол 
тохар ца нисло цуьнан. 

2013-чу шеран декабрехь Джабраиловс «Марбе-
лья» (Испани, Сегунда) футболан клубаца контракт 
йо. Цуьнца контракт йина кIира а далале, «Эспаньола 
Алькиана» командица долчу ловзарехь церан кевна чу 
гол туху цо. Амма «Марбельехь» а дукха хан ца йоккху 
Мохьмад-Эмис.

2015-чу шеран февралехь Литварчу «Стумбрасца» 
контракт йо цо. Литван «А Лигин» 3-чу турехь шайн 
командин «Спирисца» долчу ловзарехь хьешийн кевна 
чу гол туху цо. Амма ша Литва вахча дуьххьарлера гол 
шолгIачу баттахь, 24-чу апрелехь туьйхира («Шауляя» 
командина дуьхьал ловзуш) цо. Цо гол тохар бахаьана 
долуш, кхуьнан командин эшам а боцуш ловзар чек-
хдоккхийла хилира.

Оццу шеран июль баттахь Джабраиловца зIене бовлу 

Францерчу «Бастия» командин векалш. «Бастица» мелла 
а хан йоккхий, контракт а ца еш, Литварчу «Струмбра-
се» юхавоьрзу Мохьмад-Эми. Литван 2015/16 футболан 
мур чекх а боккхий, «Струмбрасца» йолу контракт дIа 
а къовлий, Франце юхавоьрзу иза.

Соьлжа-ГIаларчу «Терек» футболан клубан векалша 
билгалдаккхарехь, Мохьмад-Эми аьтту агIорчу полуза-
щитникин меттехь дика ловзалуш а, ловзуш а ву. Цул 
сов, тIелатаран полузащитехь ловза хьуьнар долуш а ву.

Билгалдаккха догIу, Джабраилов Мохьмад-Эми 
Францин хилла ца Iаш, Россин а вахархо хилар.

И.ИСЛАМОВ
Суьрта тIехь: Джабраилов Мохьмад-Эми

СПОРТ

Джабраилов мохьмад-Эми – 
нохчийн футболист

кадам
«Даймохк» газетан редакцин коллективо халахетарца кадам 

бо «Даймохк» газетан ветеранийн кхеташонан куьйгалхочуьнга 
Магомаев Салавдига цуьнан шича арубика кхалхарца доьзна.

Дала гечдойла цунна, Дала ийман долу собар лойла хьуна 
а, халахетаран дакъа мел кхаьчначунна а.

«Даймохк» газетан редакцин коллектив


