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КЕРЛАЧУ КНИГАХ ОЙЛАНАШ

«цIоькъалоьман 
цIокалахь 
турпал»

нохчийн къоман 
векалш – 
россин инарлаш

МОГАШАЛЛА IАЛАШЪяР 

курорт 
тIаьхь-тIаьхьа 
хазлуш ю

кадыров ахьмад-
хьаьжин цIарах дол-
чу соьлжа-гIаларчу 
«нохчийчоьнан дог» 
маьждигна хьалха йолчу 
майданахь хIокху де-
ношкахь доккха зуькар 
хилира. иза лерина дара 
кишин кунта-хьаьжа 
винчу денна. цигахь 
дакъалоцуш вара, шен 
бIанакъосташца а, 
Iеламнахаца а, мурдаш-
ца а цхьаьна, нохчийн 
республикин куьйгалхо 
кадыров рамзан.

Нохчийчоьнан Куьйгал-
хочо инстаграмехь йолчу 
шен агIонехь оцу мехал-
чу хиламан хьокъехь язде-
чу хенахь уггаре а хьалха 
билгалдаьккхира зуькарехь 
дакъалаца эзарнаш адамаш 
даьхкина хилар. Цо дий-
царехь, оццул доккха зуь-
кар Нохчийчоьнан оьмарехь 
цкъа а хилла дац. «Суна 

чIогIа хазахийтира зуькарехь 
дакъалоцуш тайп-тайпанчу 
устазийн мурдаш гича. Ишт-
та, бертахь, хаза билгалдаь-

ккхира Нохчийчохь сийлахь 
эвлаяъ, устаз, шайх Кишин 
Кунта-Хьаьжа вина де».

Кадыров Рамзана дага-

даийтира Кунта-Хьаьжас 
шен хьехамаш бар нохчийн 
халкъана тIех чолхе даьхкин-
чу шерашкахь дIадолийна 

хилар. XIX-чу бIешарна 
юккъехь нохчийн халкъ 
хIаллакьхиларан зила тIе 
хIоьттина хилла. Эвлаяа 
бусалбанаш машаре а, со-
баре хиларе а, шайн дегнаш 
цIандаре а кхайкхина. «Ит-
таннаш шерашка бахбеллачу 
тIемаша а, къелло а нийсса 
ах халкъ хIаллакдина хилла, 
ярташ, кIотарш кест-кеста 
сийначу цIарах ягош хилла. 
Ткъа бахархой каторгашка 
а, ссылкашка а дIахьовсош 
хилла тIех хала белхаш бан. 
Кунта-Хьаьжас кхайкхамаш 
беш хилла тIемаш бар, дуь-
хьалонаш яр совцор доьхуш. 
ХIунда аьлча, оцо халкъ 
дерриге а хIаллакьхиларна 
тIедуьгуш хилла», – яздо 
Кадыров Рамзана.

Цо билгалдоккху устаз 
паччахьан Iедало махках 
ваьккхина хилар, ткъа цуь-
нан бIеннаш мурдашна тоь-
паш тоьхна хилар. «Цуьнан 
кхайкхамаш безабелла ца 

хилла паччахьан Iедална. 
Кунта-Хьаьжа махках ваь-
ккхина, цуьнан виъ бIе 
сов мурдана Шела арахь 
тоьпаш тоьхна», – бохура 
Р.Кадыровс. Амма, цо дий-
царехь, Кунта-Хьаьжина а, 
цуьнан мурдашна а динчу 
таIзарша, Iедална ца моьтти-
нарг дира. Сихха алсамбов-
ла буьйлабелира Хьаьжин 
мурдаш.

«Кунта-Хьаьжа бакъхи-
лар, цо дийцинарг нийса хи-
лар чIагIдира хан-зама ялар-
ца баккхийчу хьекъалчаша, 
философаша, политикаша. 
Тахана оцу эвлаяан мурдаш 
иттаннаш пачхьалкхашкахь 
бехаш бу. Ас дозалла до 
царах цхьаъ суо хиларх», – 
дерзийра Кадыров Рамзана.

   Дагадаийта лаьа хIокху 
шарахь  Кишин Кунт а-
Хьаьжин (Дала къайле той-
ойла цуьнан) 186 шо кхаьчна 
хилар.

Д.АНАДЕВ 

ВАЙН СИЙЛАЛЛАШ

Кунта-Хьаьжа винчу денна лерина – доккха зуькар

хIокху деношкахь нохчийн респу-
бликин куьйгалхочо кадыров рамза-
на правительствехь министрашца а, 
кIоштийн куьйгалхошца а дIаяьхьира 
шаройн кIошт кхиорна лерина кхета-
шо. республикин куьйгалхочо билгал-
даьккхира герггарчу хенахь кIошт ца 
йовззал хийцаяла езаш хилар а, цу декъ-
ехь доггаха къахьега дезаш хилар а.

Иштта, Кадыров Рамзана дийцарехь, оцу 
кIоштахь хIинцале а дукха белхаш бина, 
делахь а, бан беза болх кхин а алсам бу. Мет-
тигерчу Iедало шен декхарш дан ма-деззара 
кхочуш цадар а хьахийра цо. Республикин 
Куьйгалхочо дийцарехь, цигара кхачамба-
царш а, проблемни гIуллакхаш а билгалдаха 
герггарчу хенахь цига йохуьйтур йолуш ю 

ведомствошна юкъара комисси.
– Шаройн кIоштахь культурин  мехалла 

йолу дуккха а объекташ ю. БIешерашкахь 
лаьтташ йолу бIаьвнаш а, гIаланаш а, ткъа 
иштта лаьмнашкара цIена хIаваъ а. Оцу дер-
ригено а дика сурт кхуллу. Делахь а, и кIошт 
туристийн маршрутана  юкъаяхийта тоьлла 
хьелаш оьшу: некъаш дахкар, маьждигаш 
дар, историн мехалла йолчу объекташна 
реставраци яр, кхин а дуккха а ду кIоштахь 
дан юьхьарлаьцна гIуллакхаш, – бохура Ка-
дыров Рамзана.

КIошт кхиоран белхашна тIехь терго 
латторан оперативни штабан куьйгалле 
хIоттийна регионан юьртан бахаман министр 
Дадаев Муса.

Иштта, кхеташонехь дийцаре дира ре-

спубликин некъийн декъаца доьзна долу 
гIуллакхаш а. ТIедогIучу шарахь шаьш бан 
леринчу балхах лаьцна дийцира автомоби-
лийн некъийн министра Тумхаджиев Абуба-
кара. Цо дийцарехь, 2016-чу шарахь некъийн 
бахам кхиорна бюджетера къастийнарг ши 
миллиард сов сом ахча ду, дукхах болу бел-
хаш республикин лаьмнийн кIошташкахь 
бан безаш бу. Бакъду, министра дийцарехь, 
некъаш дахкарна новкъарло йо цхьа а бакъо 
а йоцуш, еш йолчу гIишлоша.

Шаройн кIошта вахарх лаьцна дуьйцуш, 
Кадыров Рамзана билгалдаьккхира хIора а 
хьаькам, республикин мел генарчу ярташка 
ваха везаш а, меттигерчу бахархошца къаме-
ле волуш а хила везаш хилар, уьш муха Iаш 
бу а, церан хIун проблемаш ю а хьожуш а 

хила везаш хилар. Иза тешна ву, лаьмнийн 
кIошташ кхиорна меттигерчу кегийрхойх 
говзанчаш кхиориг  хиларх.

Цхьаьнакхетар дерзош, Кадыров Рамзана 
хаам бира гIишлошъяран белхаш оцу дийн-
нахьехь дIабуьйлалург хиларан хьокъехь. 
Уггаре а хьалха масех маьждиг дан а, цигахь 
йолчу гIаланашна реконструкци ян а буьй-
лалур бу белхалой, кхочушдийр ду газ, ток 
хи далоран гIуллакхаш а.

Дагадаийта лаьа, Нохчийн Республикин 
Куьйгалхо Кадыров Рамзан оцу кIошта 
ваханчул а, цигарчу бахархошца цхьаьнак-
хеттачул а тIаьхьа цо шен сацамца 2016-шо 
Шаройн кIоштан шо ду аьлла дIакхайкхийна 
хилар.

I.МУРТАЗОВ

КХЕТАШО

Дийцира Шаройн кIошт кхиорах лаьцна

Чекхбаьллачу асаран 
(июнь) баттахь республи-
кехь даккхий догIанаш 
эхаро хIаллакдина 23 эзар 
гектара тIехь дIадийна 
долу тайп-тайпана ял-
таш. иштта хаам бира 
юьртан бахаман мини-
стра Дадаев мусас ре-
спубликин куьйгалхочо 
кадыров рамзана прави-
тельствон декъашхошца 
дIадаьхьначу цхьаьнакхе-
тарехь.

– ХIокху шарахь вай 
222,6 эзар гектара тIехь 
дIадийнера ялта. Амма июнь 
баттахь даккхий догIанаш 
эхар бахьана долуш, царах 23 
эзар гектара тIехь дIадийна 
долу ялта хIаллакьхилла. 
Республикина хилла зен 
меттахIоттадайтархьама, 
дерриге а кехаташ кеч а дина, 
ши кIира хьалха Россин 
юьртан бахаман министер-
стве дIадахьийтина, – элира 
М.Дадаевс.

Амма догIанаша дина 
зенаш дийцина ца Iаш, цо 
довзийтира карарчу хенахь 
ялта чудерзорехь долу хьал 
а.

– Хилла даьлла долу 139 
эзар гектара тIера кIа хьакха 
дезаш ду. ХIинцале 24 250 

гектара тIехь и болх чек-
хбаьккхина. Проценташка 
даьккхича, 17–18 процент 
хуьлу иза. Чудерзийна 64 145 
тонна кIа (кIен хIу). Цхьана 
гектара тIера, юкъарчу ба-
рамехь 26,5 центнер хуьлу 
иза. ДIадаханчу шеран оццу 
муьраца дуьстича, 5 процент 
ца-кхоччуш алсам нислуш 
ду, – билгалдаьккхира юьр-
тан бахаман министра.

Министрана хетарехь, 
билгалйинчу хенахь ялта 
чудерзоран белхаш чекхбаха 
республикин аграрийн бер-

риге а аьттонаш бу, йочана-
ша новкъарло ца йичахьана.

– Цул сов, суна билгал-
даккха лаьа, республикехь 
латталелорхойн барам ал-
самбаьлла хилар а. Наха 
шайн доларчу а, Iедалера 
аренде эцначу а майданаш-
кахь тоьлла (элитни) ялта 
дIадер 20 эзар гектарана ал-
самдаьлла. Ткъа технически 
культураш дIаер, лаххара а, 
60–70 эзар гектарана  ал-
самдаьлла. Иштта синтарш 
дегIар а ду алсамдолуш. 
Карарчу шарахь юьртан 

бахаман министерствос а, 
бахархоша а оцу декъехь 
бина болх цхьаьнатоьхча 
400 гектара тIехь дIадоьгIна 
уьш, – элира цо.

М и н и с т р а  т и д а м 
тIебахийтира ,  карарчу 
шарахь ялта чудерзоран 
жамIаш даран кхоьллина ко-
мисси хиларна. Оцу комис-
сис бинчу сацаме хьаьжжина 
хир ю 2017-чу шеран бIаьста 
республикехь дIаен къастор 
йолу культураш а.

И.ХАСАХАНОВ

республикин правительствон председатель Эдель-
гериев абубакар правительствон  соьлжа-гIаларчу 
комплексехь цхьаьнакхийтира «газпром межрегион-
газ» компанин куьйгаллица. цигахь дийцаре дира нох-
чийн республикин газан декъан гIуллакхаш.

 Цхьаьнакхетарехь дакъалецира Соьлжа-ГIалин мэра 
Хучиев Муслима, «Газпром межрегионгаз» компанин ге-
неральни директоран заместитела Боткин Игора, «Газпром 
межрегион Грозный» компанин генеральни директора Цакаев 
Руслана, «Чеченгазпром» компанин генеральни директора 
Баймурадов Лом-Iелас, кхечара.

Къаьсттина тидам тIебахийтира хьаштахошна газ лараран 
гIирсаш дIахIитторан а, «Газпром межрегионгаз» компанис 
республикехь газификаци ярехь кхин а жигара дакъалацаран 
а хьокъехь долчу гIуллакхашна.

Цул сов, тидамза ца дисира «Газпром межрегионгаз 
Грозный» компанина, сеташ шира хиларца доьзна  долуш, 
хуьлуш долу зен (республикин бахархошна энергоресурсаш 
дIакхачоран муьрехь) меттахIоттор а.

Иштта дийцаре дира цхьаьнакхетаран уггаре а коьрта 
гIуллакх: республикин бахархошкара сертифицированни 
боцу газан гIирсаш дIабахар (эксплуатацера дIабахар). 

Цхьаьнакхетаран чаккхенехь «Газпром межрегионгазан» 
векалша лаккхара мах хадийра Нохчийн Республикехь денна 
а хуьлучу хиламийн а, эвсара бечу белхан а (къаьсттина газан 
декъехь). Цул сов, шайн компанин («Газпром межрегионгаз 
Грозный» церан долахь ю) проблемни гIуллакхаш кхочуш-
дарехь гIо-накъосталла дарна республикин куьйгаллина 
баркалла а элира цара.

И.ИСЛАМОВ

ЮЬРТАН БАХАМ

Зен хиллехь а, ялташ 
чудерзоран болх сецна бац

ЦХЬАЬНАКХЕТАР

Дийцаре дира 
газан декъан 
гIуллакхаш

Россин тIеман аэродромашкара гIевтинчу СУ-22 МЗ 
кеманаша бомбанаш, ракеташ тоьхна Шемарчу «Иблисан 
пачхьалкхан» гIеранийн складашна, бронетехникина. Ит-
таннаш террористаш хIаллакбина.

                                                 ***    
   Алеппо а, кхечу а гIаланашкахь Iаш болчу маьршачу 

шемахойн цIеношна герзаш диттина «Иблисан пачхьалк-
хан» гIеранаша. Иттех стаг кхелхина, ткъех сов стагана 
чевнаш хилла. 

     ***
Иранан бакъонаш ларъяран органаша 6 террорист схьа-

лаьцна. Зуламхой оцу махкахь цхьамогIа теракташ ян а, 
диверсеш ян а дагахь хилла.

 ***
   Йовхонан бурко лаьтта японехь. Иза ла а ца елла 14 

японхо  кхелхина, масех эзар стаг, лоьрашкара гIо оьшуш, 
больнице охьавижна.

 ***
   Италехь пассажирийн ши цIепошт вовшах а кхетта, 

боккха некъан бохам хилла. Цигахь 23 стаг кхелхина, 50 
сов стаг лазийна.

 ***
  США-рчу цхьана суьдехь дов хоттучу хенахь зулам 

дарна бехкевеш волчо, полицин белхахочуьнгара герз схьа 
а даьккхина, герз тоьхна суьдан ши пурстоп вийна, шинна 
чов йина. Полицин белхахоша циггахь вийна зуламхо.

 ***
   Селхана отставке вахана Великобританин премьер-

министр Дэвид Кэмерон. Оцу дарже хIоттийна Тереза 
Мэй.

 ***
    Германин Канцлер А.Меркель селхана дуьххьа-

ра официальни визитца ГIиргIизойчу яхана. Цуьнан 
цхьамогIа цхьаьнакхетарш хилла оцу мехкан куьйгалхош-
ца.

     ***
Россин Президента В.Путина кхеташо дIаяьхьира 

тIеман-промышленни комплексан куьйгалхошца. Цигахь 
дийцаре дира нуьцкъаллин структурийн бюджет вовшах-
тохаран хьокъехь долу гIуллакхаш.

    ***
    Правительствон декъашхошца дIаяьхьначу рогIерчу 

кхеташонехь премьер-министра Д.Медведевс дийцаре дан 
юкъадехкира пачхьалкх социально-экономикин кхидIа а 
кхиоран гIуллакхаш. 

 ***
   Тахана официальни визитца Росси веана США-н гос-

секретарь Д.Керри. Цуьнан цхьаьнакхетар хилла Россин 
МИД-н куьйгалхочуьнца С.Лавровца. Коьртачу декъана 
цара дийцаре дина Шемахь долу хьал.

 ***
   ХIинца пхоьазлагIа Малхбален Европин пачхьалк-

хийн аэропорташна юккъахь тоьлларг лерина Россин 
«Аэрофлот» авиакомпани. 

ХIокху шеран 12-чу июлехь Соьлжа-ГIали йистехь йолчу 
«Родина» ООО-н юьртабахаман ангарехь йоккха цIе елира. 
Шайга орца даьккхина дукха хан ялале цига дIакхечира 
Россин МЧС-н Нохчийчохь йолчу Коьртачу урхаллин 
цIеяйъархой. Цара сихонца дIадолийра, Iаьржа кIур туьйсуш, 
йогуш йолчу ангарера цIе дIаяйъаран гIуллакхаш. 4 000 ква-
дратни метр дIалоцуш яра иза. Ангара чохь маьIа яьшканаш, 
холодильни установкаш, кхиерг яра. 

Оцу сохьта цIеяйъаран штаб вовшахтуьйхира. Цо ку-
ьйгалла а деш, цIеяйъарехь дакъалоцуш 40 стаг вара. Цара 
массара а шайгара йоккха говзалла а, хьуьнар а гайтира. ЦIе 
йойъуш йолу, хи тухуш йолу бархI машен яра цара шайн 
балхахь пайдаоьцуш. Уьш хIайтъаьлла хьовзар бахьана 
долуш цIе, кхечу гIишлонех хьарча кхиале, дIаяйъа ницкъ 
кхечира. Цигахь цхьа а стаг лаза а ца вина, вага а ца вина. И 
ду коьртаниг. Бахамна хилла зен лоруш ду. Хьокъала йоллу 
органаш цIеяларан бахьанаш толлуш ю.

Йоццачу хенахь шайн корматаллин декхарш кхиамца 
кхочуш а дина, цIеяйъархой дIабахара. Уьш каде ца хьаьв-
зинехь кхин а боккха бохам хила тарлора «Родина» бахамна.

С.ХУСЕЙНОВ
Суьрта тIехь: цIеяйъархой шайн болх беш бу

ХИЛЛАРГ

цIеяйъархой 
каде хьаьвзира
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Нохчийн къоман векалш – Россин инарлаш
Тахана нохчийн халкъан инарлийн 

къоьлла яц. Делан къинхетамца, 21 ву 
уьш нуьцкъаллин  структурийн тайп-
тайпанчу дакъошкахь хьуьнарш гойтуш, 
хьаналчу къинхьегамца, халкъана, мах-
кана муьтIахь болуш, атта йоцу и ирхе 
яьккхинарш  а,  тахана кхиамца шайн 
белхан декхарш кхочушдеш берш а. 
Цунна къеггина масал ду Россин инарлех  
уггаре а къона волу, Россин Турпалхо, 
вайн мехкан Куьйгалхо Кадыров Рамзан. 
Россин тоьллачу политикин могIарехь 
цIе йоккхуш ву вайн мехкан Куьйгалхо. 
Иза вайна боккха юьхькIам бу, дозалла 
а ду. Иштта бIаьрла хьуьнарш гайтина 
бу нохчийн къомах схьабевлла кхиболу  
инарлаш а. Иза таханлера де ду. Цундела 
ойла  кхоллало «Хьалха муха хилла-
те?» – олий. 70 шарахь советийн Iедалан 
векалша «хьен тIе зIок» йиттира вайна, 
1917-чу шеран октябрь бутт тIекхаччалц 
серлонах цинц вайн махкахь хилла а 
бац, йоза-дешар  хууш стаг вац, бохуш. 
ТIаккха  инарлаш хьехабойла дарий? 
Йоза-дешар хууш воцу стаг муха хир 
ву инарла?! Бакъду, хIокху тIаьхьарчу 
заманахь хиллачу хийцамаша советийн 
Iедало хьуламехь латтийна бакъдерш 
гучу-м даьхна. КIезиг дац царна юкъ-
ахь вайна массарна мерза кхаъ хилла 
дIахIиттинарш а. Царах цхьаъ ду со-
ветийн Iедал тIедале нохчийн къомах 
схьаваьлла масех инарла хилла  хилар. 
Уьш берриге а паччахьан эскарехь 
гIуллакхдина, луьрачу тIемашкахь 
бIаьхаллин хьунарш гайтарна паччахьо 
алссам совгIаташ дина а, шайн сийлахь 
цIерш Россин Пачхьалкхан тIеман 
историна юкъахь йисина а къонахий бу. 
Халкъан къаьхьа кхоллам  хьахийначохь, 
буьйса хазйина седарчий санна серлаю-
ьйлу вайн иэсехь церан сийлахь цIерш.

 Уггаре а хьалха дагавогIу Чеченский 
Александр. Нохчийн яздархочо Гай-
султанов Iумара изза цIе йолуш книга 
язйира цунах лаьцна. Иштта хиира вайна 
шейх Мансур коьртехь волуш хиллачу 
гIаттамехь нохчийн ширачу яртех цхьаъ 
йолу БухIан-Юрт тIеман цIергахь ягор а, 
ларамза дийна дисина цу  юьртара  бер 
оьрсийн салташа дIадигна, кхиийна  хи-
лар а. Гайсултанов Iумара язйинчу рома-
нехь билгалдолу  йийсар вина дIавигначу 

кIентан ялх шо хилар а, цуьнан дас-
нанас тиллина цIе – Iали хилла хилар а. 
Цхьа ирс хилла кIентан – иза оьрсийн 
инарлин Раевский Николайн доьзале 
нисвалар. Дуучуьнца-молучуьнца, тIе-
кога юхучуьнца шен берех къаста ца веш 
кхиаво нохчийн кIант оьрсийн инарлас. 
Шен цIе а ло инарла Раевскийс нохчийн 
кIантана. Цундела  ву вайн махкахо 
дерриге а документаш тIехь дIаязвина 
– Раевский Александр Николаевич. 
Шен берашка санна деша а доьшуьйту  
Раевскийс  цуьнга. Нохчех дуьххьара 
Москвара Пачхьалкхан университет 
чекхъяькхинарг Чеченский Александр 
ву. Шен кIант санна, хан тIекхаьчча эска-
ре дIало. Чеченский Александран ирс 
хилла А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 
иштта оьрсийн гIарабевлла кхиболу 

поэташ а, яздархой а бовза. Цо уллора 
гергарло лелош хилла 1812-чу шарахь 
хиллачу Даймехкан тIеман Турпалхо 
волчу Давыдов Денисца. Цуьнца цхьаьна 
волуш Росси а, Европа а французхойн 
тIелатарх дIацIанъеш Париже кхаьчна 
вайн махкахо. Цул тIаьхьа а дуккха а 
тIеман тасадаларшкахь   дакъалаьцна цо. 
Лейб-гвардин гусарийн полкана коьртехь 
хиллачу полковника Чеченский Алек-
сандра паччахь Николай Хьалхарниг 

коьртехь волчу, инарлаш Н.Раевский, 
Д.Давыдов, иштта кхиболу гIарабевлла 
тIемалой юкъахь болчу тобанца 1812-чу 
шарахь Парижехь толамхойн парадехь 
дакъалаьцна. 1812-чу шеран буьрсачу 
тIеман чалх дIайирзича нускал даладо 
вайн махкахочо, Екатерина Бычкова. 
Церан ялх бер хилла – Софья, Алексан-
дра, Николай, Вера, Надежда, Екатерина. 
1822-чу шарахь чинехь лакхавоккху 
полковник Чеченский Александр. Цунах 
инарла-майор хуьлу. Бакъдуьнена верзар 
1834-чу шеран январь баттахь хилла Че-
ченский Александран. Иза дIавоьллина 
Псковски губернехь, шен долахь хиллачу 
оьрсийн юьртахь. 

Лакхахь билгал ма даккхара, вайн 
ирс хилла нохчийн яздархочо Гайсул-

танов Iумара «Александр Чеченский» 
книга язъяр бахьанехь, вешан цхьана 
махкахочун дахаран некъ бовза, цу-
нах дозалла дан. Дукха нах бац иштта 
бераллехь цIийнах-цIарах ваьккхина 
оьрсаша дIавигна, кхиийна  кхин  цхьа  
«Чеченский» хиллий  хууш. Цу пекъарна 
шена хууш хилла ша нохчи вуйла, 1812-
чу шеран  20-чу  мартехь Нохчийчохь 
дуьнен чу ваьллийла. Цуьнан юрт  доь ца 
дуьтуш ягийна хилла, да-нана кIантана 
хьалха дийна хилла. Кхиболу дуккха а 
нохчийн кIентий санна, Росси дIавигна, 
цигахь кхаьбна, керла цIе тиллина хил-
ла кхунна. Бакъду, хьал долуш нах ца 
хилла хIара кхаьбнарш. Шайн доьзалхо 
цахиларна къахеташ хьала-м кхиийна 
цара хIара. Шен орамаш диц ца далийта 
«Чеченский» аьлла фамили елла хилла.      

Иштта хьалакхиъна ву нохчийн кIант 
Чеченский Валериан Николаевич. Шен 
16 шо кхаьчначу хенахь могIарера салти 
волуш эскаре воьду Чеченский. Фель-
дмаршал Паскевич-Эриванский Иван 
Федорович командир волчу гIашлойн 
полке кхочу кIант. Эскаре веана шо 
далале 1829-чу шарахь хонкархошца  
хиллачу тIамехь майралла, доьналла гай-
тарна шен дуьххьарлера тIеман совгIат 
схьаоьцу цо. Оцу совгIатца цхьаьна 
прапорщикан чин ло цунна. Цул тIаьхьа 
дукха хан ялале Нохчийчоьнна мелла а 
герга хила лууш, дехар дой Тифлисан 
полке ша сехьавоккхуьйту Чеченскийс. 
Цигахь а иштта бIаьхаллин хьуьнарш 
гайтарна цкъа хьалха подпоручикан чин, 
тIаккха, дукха хан ялале поручикан чин 
ло  цунна, Орден Святой Анны совгIат 
а до. Цхьана ханна Тифлисан полка-
на  юкъайогIучу егерски батальонан 
командир хIоттаво вайн махкахо. Юха 
а хонкархошца хиллачу тIемашкахь 
майралла, доьналла гайтарна майоран 
чин ло  майрачу бIаьхочунна. Цуьнца 
цхьаьна кхин цхьаъ орден а ло. 1857-чу 
шарахь подполковник хуьлу Чеченский 
Валерианах, ткъа 1870-чу шарахь пол-
ковникан чине воккху. 1881-чу шеран 
4-чу февралехь инарла-майоран чинехь 
тIаьхьалоне воккху Чеченский Валери-
ан Николаевич. ТIамехь  бIаьхьаллин 
хьуьнарш гайтарна паччахьо совгIатна 
Кубанехь 200 гектар латта делла  цун-
на. Шозза зуда ялийна хилла инарла 
Чеченский, амма  цхьа  а доьзалхо  ца  
хилла цуьнан. Иза маца кхелхина а, дIа 
мичахь воьллина а хууш дац. Чеченский 
Валериан Николаевич нохчий хилар, цо 
ша даре деш, дIаяздина ду. КхидIа болу 
таллам бар вайна тIехь ду.

Нохчийчохь евзаш  ю КурумовгIеран 
фамили. Нохчийн зударех яздархойн 
хьалхарчу могIарехь ю Курумова Се-
лима. Иза Курумов Къасиман кIентан 
Мусан йоI ю. Алссам лоьраш,хьехархой, 
инженераш, Iилманчаш, театран 
гIуллакххой бевлла КурумовгIарах. 
Уьш дукхах берш нохчий ду шаьш аьлла 
дIаязбелла бу. Цаьргара алссам пайда 
баьлла  нохчийн халкъана, махкана. 
Делахь а, совцуш дац царах лаьцна долу 
хабарш, хIинца а дIабоьлхуш бу церан 

схьабовларан ораме кхиа  луучеран 
къийсамаш. И  къийсамаш, каьсттина  
тIаьхьарчу хенахь марсабуьйлуш бу. 
КIезиг бац КурумовгIар гIумкий лоь-
руш берш а. Амма КурумовгIар гIумкий 
бац. Уьш гIажарийн махкара баьхкина 
бу. ХIинца  а гIажарийн махкахь тоь-
ллачарах  цхьаъ  ларалучу къурмин 
тайпанах бу уьш. XVIII-чу бIешеран 
чаккхенехь кега-мерса дар-дацара тIехь 
дIадоладелла дов дукха гена  далар ба-
хьанехь, Кавказе сехьаваьлла Къурмин 
Мустап. Оцу муьрехь хIинца санна 
хала ца хилла пачхьалкхашна юкъарчу 
дозанех дехьа-сехьа вала. Юьхьанца 
Iер-вахар ГIебартойчохь хилла цуьнан. 
1805-чу  шарахь Бекиш-Юьртахь дуь-
нен чу ваьлла ву цуьнан кIант Къасим. 
ГIебартойчуьра дахаран кеп Мустапана 

ца тайначух тера ду, хIунда аьлча, дук-
ха хан ялале шен къона доьзал балош 
иза Нохчийчу схьавогIу. Схьакхелхин-
чул тIаьхьа Мустапана кхин а цхьа 
кIант во, цунна Пайзулла цIе туьллу. 
Доьзалехь коьртачу декъана буьйцуш 
хиларе терра, Мустапан шина кIантана 
кIорггера хаьара гIажарийн мотт, цара 
сихха Iамийра нохчийн мотт, доьшучу 
муьрехь карабирзира оьрсийн мотт, 
тIаьхьо Iамийра гIумкийн а, жIайхойн 
а меттанаш. Мустапас шен  ши  кIант 
оьрсийн эскаре гIуллакх дан хьажийра.  
Пайзулла капитанан чине бен хьала ца 
ваьллехь, Къасима  бIаьхаллин хьуь-
нарш гайтира, сихха чинашкахь лакха а 
велира. 1829-чу шарахь Курумов Къасим 
прапорщик бен ца хиллехь, 1841-чу ша-
рахь штабс-капитан хилла, ткъа имам 
Шемал йийсаре вечу муьрехь полков-
никан чинехь хилла. 1867-чу шарахь Ку-

румов Къасим инарлин чине  ваьккхина. 
Алссам совгIаташ хилла цунна делла. 
Иза «Святая Анна» цIе йолчу орденийн 
вуьззина кавалер хилла. 1854-чу шарахь 
бIаьхьаллин хьуьнарш гайтарна, пач-
чахьо елла  цIеначу дешин гIама хилла 
Курумов Къасиман «За храбрость» аьлла 
тIехь йоза а долуш. И тайпа лаккхара 
совгIаташ даларан а, чинехь лакхавак-
кхаран а документаш тIехь Курумов Къа-
сим нохчи ву аьлла дIаязвина ву. Цуьнан 
хIусамнана нохчи хилла. Цуьнан кIентан 
Мусан хIусамнана инарлин Орцин йоI 
Медни хилла. Шайн дайшкахь дуьйна 
КурумовгIар шаьш нохчи лоруш бу. Иза 
кхелхина 1867-чу шеран чаккхенехь, 
Соьлжа-ГIалахь.

Хала ду вайн махкахь Чермоев Орца 
вуьйцу хазаза стаг каро. 1825-чу ше-
ран 16 июлехь  Хошкалдарчу билтойн 
тайпанах волчу Чкъармин доьзалехь 
дуьнен чу ваьлла  Орца. Дукха жима-
чохь дIадолийна цо Россин эскарехь 
гIуллакхдар. 17 шо а кхачаза жима стаг 
вара Орца 1842-чу шеран 2-чу июлехь 
дагестански дошлойн милице балха 
воьдуш. Юьхьанца талмажалла деш 
вара иза. Оьрсийн, гIумкийн, нохчийн 
меттанаш хааро гIодора цунна хьаьнцца 
а къамеле вала. Жимачу стеган хаарех 
пайдаоьцучу хьаькамаша мехала белхахо 
лоруш вара Орца. Бакъду, цIий чехка-
долчу нохчех схьаваьлла хиларе терра, 
ша тIекхочехь тIеман тасадаларш хилча 
дакъа  ца лоцуш ца Iалора иза. Эпсарша 
сиха тидам бира кIентан бIаьхаллин 
хьуьнарийн. Гуш дара кIант майра, доь-
налле хилар. Цунна къеггина тоьшалла 
ду 1846-чу шеран 5-чу январехь жимачу 
стагана делла прапорщикан  чин. 21 
шо кхачаза волчу нохчичунна доккха 
совгIат, мерза кхаъ а бара иза. Дукха 
хьолахь, малхбузерчу Кавказехь тIемаш 
бина  ву Чермоев Орца. 1853-–1856-чуй 
шерашкахь хиллачу Россин-Хонкаран 
тIамехь дакъалаьцна ву  иза, 1877–1878-
чуй шерашкахь а  иштта  царна юкъ-
ахь лаьттинчу буьрсачу тIемашкахь 
жигара дакъалаьцна. 1853-чу шарахь 
дIаболабеллачу  тIаме Чермоев Орца 
капитанан чинехь хIоьттинехь а, 1877-чу 
шарахь хонкархошца тIом дIаболалуш 
инарла-майор вара вайн махкахо. 1871-чу 
шеран 24-чу сентябрехь Чермоев Орцина 
делира эпсарийн и лаккхара чин. Кавка-
зан тIеман округан эскарна тIечIагIвина 
вара инарла. ТIемашкахь майралла, доь-
налла  гайтарна Россин паччахьа делла 
алссам совгIаташ дара цуьнан. Орденаш, 
мидалш, жIараш йоцурш  а тIе цIе язъеш 
(именной) совгIатна делла герзаш а дара. 

Царах цхьаъ оьрсийн паччахьа шен куьг 
яздина елла гIама хилла. Бакъдуьнена 
верзар Чермоев Орцин 1895-чу шеран 
27-чу сентябрехь хилла. Кхо зуда а, цу 
кхаа зудчо вина 19 доьзалхо а  хилла 
Чермоев Орцин. Цуьнан доьзало Iаламат 
йоккха, сирла лар йитина нохчийн къо-
ман исторехь, культурехь, литературехь. 

Россехь зорбане евллачу дуккха а эн-
циклопедеша  а, дошамаша а чIагIдарехь 
–  Чермоев   цIена нохчийн фамили ю. 
Цундела къаьсттина шена тIе тидам 
ийзош ву оьрсийн эскарехь хилла кхиц-
хьа инарла а. Иза Чермоев Владимир 
Александрович ву. 1866-чу шеран 23-чу 
февралехь  дуьнен чу ваьлла иза. Оьрси 
ву аьлла дIаязвина ву. Документаша 
чIагIдарехь керста динехь  хилла иза. 
Шен 17 шо а кхачале Петербургехь 
хиллачу №2 йолчу кадетийн корпусе 
деша дIавелла. ТIаьхьуо Николаевехь 
хиллачу тIеман инженерийн лаккхара 
училище чекхъяьккхина цо. Полковни-
кан чинехь волуш дакъалаьцна 1914-чу 
шарахь дIаболабеллачу дуьненан хьал-
харчу тIамехь. И  буьрса тIом даберзале 
инарлин чине воккху Чермоев Влади-
мир. БIаьхаллин хьуьнарш гайтарна 
алссам тIеман совгIаташ дина хилла 
цунна. Говза а, майра  а бIаьхо  хилла 
иза. 1917-чу шеран октябрехь револю-
ци йолалуш большевикашкахьа волу 
Чермоев Владимир. Советийн Iедалан 
юьххьехь лаккхарчу даржашкахь белхаш 
бо цо. Амма 1931-чу шарахь, кхиболу 
орьсийн паччахьан эскарехь гIуллакх 
дина эпсарш хIаллакбеш, НКВД-н лар-
ми чохь тоьпаш туху инарлина. Кхин 
цхьа хIума дара кхузахь билгалдаккха 
лууш: кхиболчу инарлийн биографеш 
Iамош гучудолу церан ден а, ненан а 
орамаш. Уьш бина, баьхна меттигаш, 
бух йисина тIаьхьенийн лар йовзийта-
ран гечонаш. Ткъа Чермоев Владимир 
Александровичан биографехь царах цхьа 
а хIума билгалдаьккхина дац, Чермоев 
– нохчийн фамили ю алар доцург. Цул 

сов, тIаьхьо дуьнен чу ваьллачу Орцин 
Тапин а изза бIаьхаллин некъаш ду. Та-
пас кхиамца чекхъяьккхина Николаевера 
тIеман инженерийн лаккхара училище. 
Чермоев Владимира санна, эскарехь 
гIуллакх даран юьхь Тапин а Императо-
ран лейб-гвардехь дIайолаелла. Бакъду, 
кхидIа цушиннан гергарлонах цхьанхьа  
а, цкъачунна, яздина карош хIума дац. 
Делахь  а даго хьоьху,  инарла Чермоев 
Владимир Александрович мелла а вайх 
хIу хьакхалуш хилла хилар.

Алиев Ирисхан. Цуьнан кхоллам 
массерачул къаьхьа, къиза хаьдда хета 
суна. 1914-чу шарахь дуьйна  оьрсийн 
эскарехь артиллерин инарла хилла  иза. 
Цуьнан могIарера болчу инарлаша 
«маршал артиллерии» олуш хилла цу-
нах. Бакъду, атта-м ца кхаьчна иза оцу 
лакхене. 1855-чу шеран апрель беттан 
30-чу дийнахь Йоккхачу АтагIахь, хьак-
койн тайпанах волчу  Алиев Солтгирин 
доьзалехь  дуьнен чу ваьлла  Ирисхан. 
Ставрополь гIалахь кхиамца гимнази 
чекхйоккхий, 1873-чу шеран 31-чу авгу-
стехь Константиновехь тIеман  училище 
деша воьду жима стаг. Иза  чекхъяьккхи-
на ваьлча, 1875-чу  шеран 11-чу январехь 
Михайловехь йолчу артиллерин учили-
ще деша воьду. Цул тIаьхьа оццу Михай-
ловехь артиллерин академи чекхйоккху 
Ирисхана. Дукха дика дешарна, цуьнан 
синкхетам ира хиларна, цхьана ханна 

оццу академехь хьеха вуьту иза. Амма 
бIаьхо хила лууш хиллачу Ирисханна 
кхачо ца хуьлу хьехархочун балхах.  Цуь-
нан дехар кхочушдеш Кавказехь лаьттачу 
гренадерийн полке хьажаво иза. 1877-чу 
шарахь дIадуьйлало Алиев Ирисханан 
атта доцу бIаьхаллин некъаш. Цо жигара 
дакъалоцу Россис хонкархошца бинчу 
тIамехь.  Хонкархошца хиллачу буьр-
сачу тIемашкахь бIаьхьаллин хьуьнар, 
майралла, доьналла гайтарна паччахьа 
тIеман совгIат до цунна. Алиев Ирис-
хан поручикан чинехь волуш, оьрсийн 
толамца дIабоьрзу цхьана шарахь сов 
кхихкина буьрса тIом. Цул тIаьхьа япон-
хошца хиллачу тIамехь дакъалаьцна вайн 
махкахочо. 1904–1905-чуй шерашкахь 
хиллачу  цу тIемашкахь Алиев Ирис-
хана гайтинчу майраллех, доьналлех, 
турпалаллех лаьцна яздо «Путь русского 
офицера» цIе йолчу шен книги тIехь  
А.Деникина. Россис японхошца бинчу 
тIемашкахь вайн махкахо цхьана ханна 
фронтан командующий хIоттийна хилла. 
Оцу бакъдолчунна алссам  тоьшаллин 
кехаташ ду. Ишта-м Алиев Ирисхана 
Польшехь, Румынехь, малхбузерчу 
Пруссехь бина тIемаш. 1913-чу шарахь 
инфантерин инарлин чин ло цунна. 1914-
чу шеран март баттахь дуьйна Алиев 
Ирисхан артиллерин инарла  хилла. Цо  
жигара дакъалаьцна дуьненан хьалхарчу 
тIамехь. Дукха хьолахь Деникин Антон 
Ивановичан куьйгакIел волуш бина цо 
и тIемаш. Оцу тIемашкахь а доза доцу 
майралла, доьналла, бIаьхаллин хьуьнар 
гайтина,  Деникин ца кхечира Алиев 
Ирисхан Нохчийчу а. 1917-чу шеран 
октябрехь Петербургехь йолаеллачу 
революцин хьу Нохчийчу а кхечира. 
«ЦIечаьргахьа» Шерипов Асланбек вара. 
«КIайчаьргахьа» Орцин Тапа вара. Рево-
люцина дуьхал луьра къийсам латтош 
волу Деникин хаддаза бечу тIемашца 
Нохчийчу а схьакхечира. Деникинан 
куьйгакIел вара Нохчийчохь талораш 
деш хилла инарла Драценко. Къаьсттина  
лазаме лар йитина оцу зуламхочо Iалхан-
Юьртахь. 1919-чу шеран 16-чу мартехь 
юьртана тIелатар Iалханюьртахоша доь-
наллица, яхь дIа ца луш турпалаллица 
дуьхьало ярна, 23-чу марте делира. Оцу 
тIемашкахь Iалханюьртхойх эзар гергга 
стаг вуьйжира. КIезиг бацара эгначарна 
юкъахь зударий а, бераш а. 1919-чу 
шеран 29-чу мартехь Соьлжа-ГIалахь, 
баьрччехь Iаш Деникин а волуш, хил-
лачу нохчийн халкъан гуламехь Алиев 
Ирисхан Нохчийчоьн баьчча хаьржира. 
Ца лехна дика  дара инарле кхаьчнарг. 
Иза цунах воккхавеш вацара. Инарла 
Алиев тIемало вара. Политик  хила 
цунна цкъа дага а ца деанера. Делахь а, 
хьаькамо шена тIедиллинарг кхочушдан 
Iемина волчу инарлас, ца догIучу дагца, 
шена тIелецира  и деза дукъ. Бакъду, 
масех баттахь а ца хьевелира иза цу 
даржехь. Инарлас рапорт  яздира, шен 
лаамехь даржера ша дIаволуш хилар 
дIахьедеш. Рапортехь цо бехке винарг 
хаддаза нохчийн ярташкахь талораш 
деш волу инарла Драценко вара. Даржера 
дIаваьлла Алиев Ирисхан  шен доьзалца 
Соьлжа-ГIалара дIавахара. Вайн махкахь 
советийн Iедал хIоьттича, 1920-чу ша-
рахь НКВД-н хьадалчаша ХIинжа-ГIала 
(Махачкала) тIаьхьа а бахана, лаьцна юха 
валийра иза, цуьнан ши кIант а. ТIаккха 
дукха хан ялале кхаанна а тоьпаш ту-
ьйхира.

А.ГАЗИЕВА 

11-чу июлехь дуьйна россин 
Федерацин Юкъараллин палатехь 
болх бан йолаелла «сан юрт » 
ерригроссин конкурсан комис-
си. конкурс лерина ю шуьйрачу 
хаамийн гIирсашкахь махкарчу 
яртийн социокультурин а, эко-
номикин а, демографин а хьал 
гайтарна. иза вовшахтохарехь а, 
дIаяхьарехь а жигара дакъалаь-
цна россин Федерацин Юкъарал-
лин палатин хаамийн технологеш 
а, шуьйрачу хаамийн гIирсаш а, 
шуьйра коммунакацеш а кхиоран 
комиссис а, «россин уггаре а хаза 
ярташ» ассоциацис а, кегийчу 
гIаланашкахь а, ярташкахь а 
гражданийн жигараллина гIо-
накъосталла даран «перспекти-
ва» фондо а.

Конкурсехь дакъалаца таро ю фе-

деральни шуьйрачу хаамийн гIирсийн 
а, церан меттигерчу филиалийн а 
редакцийн а, белхахойн, иштта ре-
спубликийн а, областийн а, гIаланийн 
а газетийн а, телеканалийн а, радио-
станцийн а, шуьйрачу хаамийн элек-
тронни гIирсийн а векалийн.

Конкурсан масех Iалашо ю. Амма 
мехала а, билгалъяккха а хьакъ йо-
луш цхьаъ бен яц: Россин яртийн 
проблемашна тидам тIебахийтар а, 
кегийчу яртийн дика васт кхоллар а. 
Толамхой къастор бу пхеа номина-
цехь: «Зорбанан гIирс», «Хаамийн 
электронни гIирс», «Телевидени», 
«Радио», «Блог».

Россин Федерацин Юкъараллин 
палатин Хаамийн технологеш а, шу-
ьйрачу хаамийн гIирсаш а, шуьйра 
коммуникацеш а кхиоран комиссин 
председателан хьалхарчу заместитела 

яремчук Светланас билгалдаккха-
рехь, оцу конкурсан гIоьнца росси-
хошна йовзуьйтур ю Россин яртийн 
культурин а, ламастийн а, Iаламан а 
башхаллаш.

«ярташкахь бехаш а, къахьоьгуш 
а болчу россихойх а, церан дахарх 
а лаьцна дийцаро церан сий-ларам 
лакхабоккхург хиларх тешаш ду 
тхо. Къаьсттина оха сатуьйсу Россин 
субъекташкарчу журналисташа кон-
курсехь дакъалацаре, хIунда аьлча 
царна дика хаьа билггал муха бехаш 
бу ярташкара бахархой», – элира 
С.яремчука.

Конкурсе яхьийтина материалаш 
зорбанехь хилла хила езаш ю (2015-
чу шеран 20-чу ноябрера 2016-чу 
шеран 19-гIа ноябре кхаччалц йолу 
хена чохь). Конкурсехь дакъалацар-
хьама, хIора а конкурсанта конкурсан 

вовшахтохаран комитете ша болх 
бо издани (регистрацин тоьшаллин 
номер а къастош) а, материалан ав-
торан ма-ярра цIе а, цуьнан белхан 
дарж а, контактни хаамаш а, материал 
зорбане (эфире) яьлла терахь а, цунна 
тIетовжар а къастош, кехат яздан деза.

Материалаш «На конкурс СМИ» 
билгалонца хIокху адресца дIатаса 
еза: 125993, Москва, ГСП-3, Миусски 
майда, 7-гIа цIа, 1-ра гIишло, Россин      
Федерацин Юкъараллин палата я 
mariya.domareva@oprf.ru почтин 
адресца.

Конкурсан жамIаш 2016-чу шеран 
20-чу ноябрера 1-чу декабре кхаччалц 
йолчу хена чохь дийр ду. Толамхой 
билгалбахар а, царна  Сийлаллин 
грамоташ, мехала совгIаташ далар а 
дIахьур ду декабрь беттан тIаьхьарчу 
деношкахь Москвахь.

И.АДАМОВ

ХААМ

ерригроссин конкурс ю дIахьош
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Литературин агIо

к х е т а м б а л а р а н 
дош. Гуьржийн сийлахь-
воккха поэт Руставели 
Шота ваьхна XII–XIII-чуй 
бIешерашкахь. Гуьржийн 
гIараяьлла евзаш хиллачу 
паччахьан Тамарин за-
манхо а, дийцарехь, цуь-
нан министр а хилла поэт. 
Иза иштта гIарабевллачу 
гуьржийн поэтийн Тмог-
велин а, Хонелин а, Шав-
телин а заманхо хилла. 
Цаьргара масал оьцуш, 
язйина Руставели Шотас 
шен дуьненна а гIараяьлла 
йолу  «ЦIоькъа лоьман 
цIокалахь турпал» боху 
инзаре йоккха поэма – 1 
583 беамогIанах лаьтташ 
ю иза. Кхечу дешнашца 
аьлча 6 342 беха могIа бу 
поэмехь.

Ша Руставелис (гуьр-
жийн маттахь Руствели олу 
цунах), шен поэма ерзош, 
ма-яздарра:

Амиран Дареджанидзе 
хестий Мосе Хонелис;

Абдул Мессия хестий-
на стих тоьллачу Шав-
телис;

Ткъа Диларгет – шен 
мотт кIад ца лучу Саргис 
Тмогвелис;

Тариэл а – татолех 
хецна бIаьрхиш дукха – 
Руствелис.

Поэма лерина ю Тама-
рина. Поэмин цхьацца болу 
хиламаш – уьш баккъал а 
ширачу заманахь хилла-
чаьрца цхьаьна богIуш бу. 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал» – иза XII–XIII-чуй 
бIешерашкахь Iаьрбийн а, 
гуьржийн а мехкашкахь 
хилларг ду. Поэми тIехь 
ма-дийццара, Iаьрбийн 
паччахьа Ростевана, боьр-
шачу декъехула пачча-
хьалла дIадала тIаьхье 
цахиларна, ша лечу хе-
нахь, паччахьан дарже 
хазаллица а, хьекъалца 
а гIараяьлла йолу, шен 
йоI Тинатин хIоттийна. 
Иштта меттиг Гуьржий-
чохь нисъелла XII-гIа 
бIешо чекхдолуш: Георгий 
КхоалгIачу, паччахьалла 
тIелаца шен кIант цахи-
ларна, гIайгIане воьжна, 
ша дийна воллушехь, пач-
чахьалла тIедиллина шен 
цхьаъ бен йоцчу йоIана 
Тамарина. И хиламаш бу, 
туьйранан хьесапехь, поэ-
ми тIехь буьйцуш берш. 
Поэта Ш.Руставелис шен 
поэмин бухе диллинарг – 
адам боданашкара серло-
не, олаллера паргIатдаккха 
лаар ду. 

« Ц I о ь к ъ а л о ь м а н 
цIокалахь турпал» поэма 
дуьххьара зорба тоьхна 
гуьржийн паччахьан Вах-
танган тIедилларца, 1712-
чу шарахь, поэма язйинчул 
тIаьхьа нийсса пхи бIе 
шо даьлча. ХIетахь ду-
ьйна дуьненарчу берриге 
а баккхийчу меттанаш-
ка яьккхина иза, цхьана 
оьрсийн матте уьттаза а 
йоккхуш.

Цхьа нохчийн мотт бен 
ца бисинера и сийлахь-
йоккха поэма гоч ца еш. И 
кхачамбацар дIадаьккхира, 
шен хенахь гIараваьлла 
вевзаш хиллачу нохчийн 
поэта, прозаика, драма-
турга, Iилманчас, нохчийн 
меттан говзанчас Музаев 
Нурдис. Шен дахаран а, 
кхоллараллин а шовзткъа 
шо гергга хан дIаелира 
ц о  « Ц I о ь к ъ а л о ь м а н 
цIокалахь турпал» боху 
Ш.Руставелин поэма нох-
чийн матте йоккхуш. Иза 
нохчийн маттахь дуьххьа-
ра зорбане елира 1969-
чу шарахь. Дешархоша, 
Iилманчаша, литература 
таллархоша, критикаша, 
яздархоша (Х.Ошаевс, 
Хь.Туркаевс, М.Сулаевс, 
дуккха а кхечара а) Iаламат 
лакхара мах хадийра Му-
заев Нурдис бинчу инзаре 
боккхачу белхан. Цунна 
дерриге а гуьржийн къо-
ман цIарах баркалла элира, 
Сийлаллин грамота елира 
Гуьржийн ССР-н Лакхарчу 
Совето. яздархочун доккха 
хьуьнар лерира и гочдар 
массара а.

Цул тIаьхьа 45 шо даьл-
ча, 2009-чу шарахь нох-
чийн яздархочо, «Гоч» 
журналан коьртачу редак-
тора Ибрагимов Лоьмас 
арахийцира оццу журнала 
тIехь Н.Музаевс гочйина 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал». я и хьалхара кни-
га а, я и журнал а карош дац 
тахана цхьанхьа а. Иза а, и 
гочдар а нохчийн къомана 
чIогIа мехала а, пайдехь 
а, оьшуш а хилар тидаме 
а эцна и поэма нохчийн 
маттахь юха арахийцира 
хIокху 2016-чу шеран май 
баттахь нохчийн яздархочо 
Киндаров Iабдуллас. Цул 
тIаьхьа, дукха хан яла-
ле, и книга йовзийтар а, 
йийцаре яр а дIадаьхьира 
А.Айдамировн цIарахчу 
Нохчийн Республикин къо-
ман библиотекехь.

Оцу книгех  лаьцна 
шайна хетарг ала библио-
теке гулбелла бара ре-
спубликехь а, цул арахьа 
а цIеяххана бевзаш болу 
нах: Нохчийн Республикин 
Парламентан депутаташ 
Юсупов СаьIид, Жамал-
даев Шаид, Хазбулатов 
Бекхан, къоман политикин, 
арахьарчу зIенийн, зор-
банан, хаамийн министр 
Умаров Джамбулат, яз-
дархой Мамакаев Эдуард, 
Цуруев Шарип, Гайтукаев 
Казбек, Iилманчаш Буга-
ев Iабдулла, Арсанукаев 
Iабдулла, ткъа иштта Му-
заев Нурдин, Киндаров 
Iабдуллин гергара нах, 
юьртахой, юкъараллин 
векалш.

Тахана шун тидаме до-
хку оха оцу цхьаьнакхе-
тарехь динчу къамелех 
цхьадерш.

киндаров Iабдулла, 
дIахьошверг:

– Тахана, Музаев Нур-
ди дагавеана, хIара книга 
араяккхаран бахьана, цуо 
бина болх Iаламат мехала 
хилар ду. Музаев Нурди 
1929-чу шерашкахь ломан 
цхьана юьртахь хьехар-
хо вара. ХIетахь дуьйна 
хиллера иза Руставели 
Шотан «ЦIоькъалоьман 
цIокалахь турпал» боху 
сийлахь-йоккха поэма 
дукхаезаш а, цуьнан дук-
хах долу могIанаш дагахь 
хууш а, иза нохчийн матте 
йоккхуш болх беш а. Оццу 
1929-чу шарахь оцу поэ-
мин цхьа кийсак нохчийн 
маттахь Музаев Нурдис 
зорба тоьхна хиллера, ша 
дукха жима волуш.

Нохчий махках баьх-
ча, ГIиргIизойчохь Iаш 
вара Н.Музаев. Цигахь 
а дIабаьхьира цо поэма 
гочъяран болх. 

Д у ь х х ь а р а  п о э -
т а  ю ь з з и н а  г о ч й и н а 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал» зорбанера араели-
ра, вай цIадаьхкина шийтта 
шо долуш, 1969-чу шарахь. 
Тахана и книга я библио-
текашкахь, я цхьаьннан 
а цIахь, я туьканашкахь 
карош яц. Цул тIаьхьа, 
2004-чу шарахь нохчийн 
яздархочо Ибрагимов Лоь-
мас ша коьрта редактор 
волчу «Гоч» журналан ши 
номер вовшахтоьхна, ара-
хийцира и поэма, хьалха 
иза зорбанера яьллачул 
тIаьхьа 45 шо кхочуш, ша 
Лоьмас а, литературоведа 
Кусаев Iадиза а хьалхара 
дешнаш а яздеш. Оцу жур-

нала тIера схьа а эцна, оха 
юха зорба тоьхна книга ю 
хIинца шуьгахь массаьр-
гахь а йолуш ерг.

Л а а м  х I у н  б а р а ? 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал» туьйранан хьеса-
пехь язйина поэма елахь 
а, чIогIа хаза язйина, гов-
за вовшахтоьхна, оьзда, 
еша а, пайда эца а хьекъа-
ле книга араяккха лаар 
дара, цкъа делахь. ШолгIа 
делахь ,  вайн нохчийн 
гIиллакхашца йогIуш, 
къаьсттина кегийрхошна 
пайдехь хир ю бохург дара. 
Таккха, вайн республикин 
Куьйгалхо Кадыров Рамзан 
хьалха а волуш, нохчийн 
мотт бийца а, базбан а, лар-
бан а гIерташ ду вай. Цу 
тIехь нохчашна гIодаран а, 
совгIат даран а Iалашонца 
араяьккхина ю хIара книга, 
кхозлагIа делахь. Iаламат 
цIена, кIорга, говза хаьара 
Музаев Нурдина нохчийн 
мотт. 

Кхо эзар экземпляр ти-
раж йолуш араяьлла поэма. 
ХIора библиотеке, цхьа а 
мах боцуш, кхоккха книга 
дIалур йолуш ю. Важа 
ерш дIайоькъур йолуш 
ю Соьлжа-ГIалахь, кхечу 
гIаланашкахь, ярташкахь 
йолчу лаккхарчу а, леррин-
чу юккъерчу а дешаран за-
веденешкахь, кегийрхошка 
ешийта.

ХIара мехала гIуллакх 
дага а деана, хьалхабев-
лларш БелгIатой-Эвлара 
нах бу – Музаев Нурдин 
юьртахой, доттагIий, гер-
гарниш.

Вайн библиотекашкахь 
долу хьал дукха миска ду. 
Тахана культурин мини-
стерствон, хьалха санна, 
централизованно книгаш 
эца а оьцуш, библиоте-
кашка дIасаекъа хьал дац 
я таро яц. Цундела цхьа 
хIума вай билгалдаьккхича 
дика хир дара, берриге а 
книгашца бала болу нах – 
шу кхуза дахкаро гойту иза 
иштта хилар – вовшахкхет-
тачуьра: «Библиотекина – 
книга» аьлла, цIе тиллина, 
фонд кхолла сацам тIеэцча. 
Цуьнца вай кхочушдийр 
дара кхо хIума: библиоте-
кашна яздархошкара кни-
гаш оьцуш, царна гIо дийр 
дара; гуонахарчу респу-
бликашкарчу яздархойн 
книгаш оьцур яра; кхечу 
пачхьалкхаш а арахецна 
тоьлла книгаш эца таро 
хир яра вайн библиотекийн 
фондаш тIеюзуш, уьш нох-
чийн матте яха аьттонаш 
кхуллур бара. Доцца аьлча, 
дуккха а даккхий а, пай-
дехь а гIуллакхаш далур 
дара оцу фонде, иза кхолла 
езар вай тахана чIагIдича. 

нохчийн республикин 
парламентан председа-
телан заместитель Юсу-
пов саьIид:

– Таханлерчу хIокху гу-
ламехь дакъалаца аьтто ба-
ларх воккхавево со. Вайн 
массеран а доккха ирс ду 
КиндаровгIеран доьзалера 
вайн махкана а, халкъана 
а пайдехь долу даккхий 
гIуллакхаш довлар. Тахана 
цунна кхин а цхьа масал 
ду-кха хIара беркат юкъа-
далар. Дуккха мехкаш-
кахь дIасадаьржина вайн 
адам кхетош-кхиорехь шех 
боккха пайда бер болу 
гIуллакх ду хIара. Вайн 
халкъ цхьаьнатохар, иза 

кхетош-кхиор, цуьнан да-
харан хьелаш тодар вайн 
республикин Куьйгалхо-
чо Кадыров Рамзана ара-
баьккхина некъ бу. Оцу 
некъа тIехь шех доккха 
гIо хир долу беркат ду, 
Iабдулла, хIара ахь ара-
яхккина «ЦIоькъалоьман 
цIокалахь турпал» боху 
книга. И арахецарна вайн 
Парламентан берриге а 
депутатийн цIарах доккха 
баркалла боху ас хьуна. 
Дела реза хуьлда хьуна!

умаров Джамбулат, 
нохчийн республикин 
къоман политикин, ара-
хьарчу зIенийн, зорба-
нан, хаамийн министр: 

– Суна хIун хета хьуна 
аьлча, тахана хIара Ру-
ставели Шота Кавказан 
поэт, Кавказан илланча 
хилла ца Iаш, массара а 
сий деш, вевзаш схьаве-
ана яздархо ву. Цуьнан 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал» поэма, Iабдуллас 
ма-аллара, туьйра хилла ца 
Iаш, Iаламат йоккха, кIорга 
чулацам болуш произведе-
ни ю. Иза нохчийн матте 

яккхар ша санна боккха а, 
мехала а болх буй техьа, 
аьлла, оццул боккха а, ме-
хала а болх бу.

И поэма гочйинчу Му-
заев Нурдис, ша язйича 
санна, ша цул тIех дацахь 
а, ша Ш.Руставелис язйи-
нарг, цуо чул дика язйиний 
те аьлла, говза гочйина. 
Цундела гочдархочун бел-
хан лаккхара мах хадабо-
кх ас.

Оцу мехалчу белхаш 
тIехь министерствос яздар-
хошна далуш долу гIо дина 
меттигаш ю. Тхан мини-
стерство хьал долуш яцахь 
а, цхьацца таронаш карайо 
тхуна, цхьацца болчу яз-
дархойн книга араяккха, 
хIара санна болу болх на-
хана дIагайта а, бовзийта 
а. КхидIа йолчу хенахь а 
яздархошна книгаш ара-
хецарехь дан ницкъ кхочу 
гIодар дIахьур ду оха.

Тахана нохчийн маттахь 
язъечу яздархойн чкъор 
къанделла ала ца лаьара, 
амма иза долуш ду. Хала-
хеташ делахь а, тIекхуьуш 
долу къона чкъор гуш а, 
хезаш а дац вайна. Уьш 
кхиорна тIехь хIун далур 
дара те, хIун болх вовшах-
тохалур бара те аьлла, 
кхоьллина леррина туш ю 
тхан министерствехь, зе-
делларг долу журналист а, 
яздархо а Юнусов Хьамзат 
коьртехь волуш. Иза кхоь-
ллина нохчийн маттахь 
язъеш болчу къоначарна 
гIодаран а, уьш лахаран а 
Iалашонца. Вайна тахана 
ца хаалахь а, кхана, лама 

гучудер ду, вайн маттахь 
а, литературехь а долу 
доккха кхачамбацар – къо-
наниш вайна мел ца тоьа, 
вайна мел оьшу. Когаш 
кIелара латта дIадалар 
санна хIума ду иза.

Вайна кху чу ца йохьуш 
цхьа а идеологи ца йисина, 
цхьа а синмехаллаш ца 
йисина. Вайн вешан къо-
ман цIена синмехаллаш 
йоллушехь, малхбузе а, 
малхбале а ладоьгIу вай – 
массаьрга ладоьгIу, ваьшка 
ла ца дугIуш. Амма бакъду, 
вайн нохчийн поэзин, ли-
тературин, вайн нохчийн 
историн хьал дукха гIийла 
карадо суна, бIаьрг тоьхча. 
И хьал нисдарна тIехь, 
Дала мукъ лахь, яздархош-
на а, Iилманчашна а оьшуш 
долу гIо дан сайн ницкъ 
тоьар бу аьлла хета суна.

Дала мукъ лахь, хIара 
араяьлла мехала книга 
тхайн ма-хуьллу йовзийта 
хьовсур ду тхо газеташка-
хула, журналашкахула, ра-
диочухула, телевиденеху-
ла. Къаьсттина хIара книга 
кегийрхошна шуьйра йов-
зийтар ду доккха а, мехала 
а гIуллакх.  И болх дIахьур 
бу оха. Дала тIаьхье берка-
те йойла вайн! 

кусаев Iадиз, яздархо, 
«Вайнах» гтрк-н шеф-
редактор: 

– Суна тахана санна, 
дагадогIу 1969-чу ша-
рахь Музаев Нурдис го-
чйина «ЦIоькъалоьман 
цIокалахь турпал» поэма 
зорбанера араяьлла де а, 
иза туьканашкара, мас-
сарна а кхача ца кхочуш, 
сиха дIасаяьржина хан а. 
ХIетахь книгаш чIогIа ма 
йоьшура, тахана санна 
доцуш, къаьсттина нох-
чийн маттахь ерш, йолчо 
кхечуьнга луш, кар-кара 

оьцуш. 
 «яздархочун хьуьнар» 

аьлла,  Музаев Нурдис 
и поэма нохчийн матте 
йоккхуш бинчу Iаламат 
боккхачу балхах, гочдар-
хочун говзаллех, цуьнан 
гуьржийн халкъо динчу 
сийх очерк язйира ас. Цул 
тIаьхьа шех Ш.Руставелих 
а язйира «Мила хилла 
Руставели Шота?» боху 
очерк. И ший а хIокху 
К и н д а р о в  I а б д ул л и н 
дIадолорца арахецначу 
книги тIехь зорбатоьхна ю. 

Дан а дара гочдархо-
чо Музаев Нурдис гайти-
нарг дахаран а, кхолла-
раллин а доккха хьуьнар, 
хьаьнг-хьаьнгга гайталур 
доцу хьуьнар. Цундела 
ас доккха дозалла до сай-
на иза вевзина хиларх а, 
белгIатойн тайпанах бев-
лла бевзаш болу нах буьй-
цуш, цунна уллохь сайн цIе 
яккхарх а. 

Оцу гочдаран, «цхьац-
цаболчарна» хеташ долчу 
ледарлонех а, кхачамба-
царех а къамелаш хуьлу. 
Шега ишттаниг далур доц-
черан а, хьекъал, похIма 
тоьар доцчеран а амалехь 
ду кхечо диначунна цкъа 
а реза цахилар. Бахьана 
– уьш хьегар, хьагI хи-
лар. «Дика ду, – олу ас 
ишттачаьрга, – аш цуо 
чул дика гочъейша. Иза 
дай, аш а айийша Муза-
ев Нурдис санна, вайн 
къоман а, литературин а, 
яздархойн а сий!» Жоп до-
цуш дуьсу аьлларг, хIунда 
аьлча яздийраш дукха бу 

вайн Нохчийчохь, амма 
яздархой кIезиг бу. Ткъа 
нохчийн маттера оьрсийн 
матте а, кхечу меттанаш-
кара вайн матте а гочдан, 
хууш берш, бан а буй те 
аьлла, кIезиг бу. Цундела 
инзаре мехала гIуллакх 
ду Киндаров Iабдуллас а, 
цуьнан гергарчу наха а, 
Музаев Нурдин гергарча-
ра а, цуьнан юьртахоша 
а хIара «ЦIоькъалоьман 
цIокалахь турпал» боху 
поэма юха арахоьцуш ди-
нарг. Дела реза хуьлда 
шуна, Iабдулла! ХIара, 
мах хадалур боцуш, док-
кха совгIат ду аш нохчийн 
халкъана динарг. 

Шен дог тIедерзийна, 
шен ерриге а ойланаш 
тIеяхийтина,  ерриге  а 
говзалла дIаелла, кхечу 
меттан кIоргенаш хиъна, 
цуьнан поэзин башхаллаш 
теллина, нохчийн меттан 
хазаллех, хьолах буьззина 
пайдаэца хууш волчуьнга 
бен далур долуш хIума 
дац Музаев Нурдис ди-
нарг. Вайн къомана, вайн 
литературина, вайн кни-
гашъешархошна пайда хир 
бацара-те бохучу ойланца 
бина болх бу иза – дуьне-
нан берриге а баккхийчу 
меттанашка яьккхина йолу 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал» поэма Музаев 
Нурдис дуьххьара юьззина 
вайн матте яккхар. Шен 
поэтан дозалла хилла ца 
Iаш, дерриге а нохчийн 
къоман а дозалла ду иза. 

б у г а е в  I а б д у л л а , 
I и л м а н ч а ,  и с т о р и н 
Iилманийн кандидат: 

– Музаев Нурдис ди-
нарг  цкъа  а  довр  дац 
н охч и й н  к ъ а м  д у ь н е -
нахь дехаш мел ду, хьа-
ъа, хIуъа дийцахь а. Цо 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 

турпал», ша язйича санна, 
говза нохчийн матте як-
кхар сийлахь гIуллакх ду. 
Иза еша аьтто хилар тахана 
Iаламат боккха кхиам бу-
кх вайн къоман а, къаь-
сттина тIекхуьуш долчу 
чкъуран а. 

Амма уггаре а бок -
кха кхиам бу Киндаров 
Iабдуллас и книга, вовшах-
тоьхна, араяккхар. Мел ме-
хала хIума ду иза, шен мах 
замано хадор болу. Тахана 
Iабдуллас Музаев Нурдис 
гочйина книга араяккхар 
– иза догцIена стаг хилар 
ду. Цунна тIехь яздина ду 
«Юхкур йолуш яц» аьлла. 
Иза Iабдулла цунах шена 
са яккха гIерташ цахилар-
на къеггина тоьшалла ду. 

К ъ а м е л а ш  д и н ч а р а 
(Нохчийн Республикин 
Парламентан депутата 
Хазбулатов Бекхана а, яз-
дархоша Мамакаев Эдуар-
да, Цуруев Шарипа, Гайту-
каев Казбека, Музаев Нур-
дин гергарчу наха а, юьр-
тахоша а) билгалдаьккхира 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал» нохчийн матте 
яккхар инзаре доккха а, 
мехала а гIуллакх хилар а, 
иза шуьйра йовзийта езаш 
хилар а. Гулбеллачара док-
кха баркалла элира и поэма 
юха арахецначу Киндаров 
Iабдуллина, оцу проектехь 
цунна гIо-накъосталла мел 
диначарна. 

КУСАЕВ Iадиз, 
Нохчийн Республикин 
хьакъволу журналист  

КЕРЛАЧУ КНИГАХ ОЙЛАНАШ

ПОЭЗИН ХЬАЬРМАХЬ

«ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал»

– Тхан нанас Тахлас йора-кх тIергIан пазаташ хьовха, каранаш, 
мангалан куйнаш, пхьуьйшашдоцурш, бIегIаган чоэш, вертанаш. 
Кхечу ярташкара а нах лаьттара тхоьгахь. Суна еш ерг хIуъа елахь 
а шатайпана хуьлура. Суна тIехь иза гиначо, «Дуогална санна яхьа-
ра» шена а олура. Тхан нана елакъежара, амма «Дуогална санна» 
ца нислора цхьанна а, цкъа а.Тахлин пазаташа сан когаш бохбина 
ца Iара, сан са дохдора. Бакъду, Казахстанехь Тахла дIайирзинчул 
тIаьхьа-м ца хилла ишттанаш. Пазаташ-м дера хилла, хIорш а ма 
ю, амма сан нанас еш хилларш санна-м ца хилла… . 

Кхин цхьаьнгга а доцу шайн къамел доладелчахьана а стоьла 
гуонаха Iаш долу кхеран кIант, йоI дIатийнера. Церан бист ца 
хуьлуш, вовшашка хьаьжначу бIаьргаш чохь дешалора: «Дадий-
наш шалха даьIначу эхангах йина ма ю, лекха бертигаш а йолуш! 
Бос а бу шекаран санна, дукха кIай хиларна, сийна хеташ! Ткъа 
бертигаш, кIажош – нелхан басахь. Хетарехь, шарахь ца хуьйцуш 
мачаш чохь лелийча а нужур хьовр доцуш шатайпана юьйцина 
– тIаккха а пазаташ яц! Ткъа тхайнаш, дадас лелийнарш схьа а 
яьстина, жимма карла а яьхна, басардина бамбин эхангаш а тоьхна 
ю, хIетте а мел аьхна ю!». 

Цхьабарт хилча санна, стоьла кIел лаьттачу шайн когашкарчу 
пазаташка хьаьжира ши бер, тIаккха шайн дега-нене, юха а – во-
вшашка.

Дечиг дагочу пешан бен гIовгIа йоцуш тийналла хIоьттира чохь. 
Пеша хьалхха, лохачу гIантахь Iачу зудчо, кхерча дечиг тилла 
схьайиллинчу неIарехула схьаетталучу йовхонна а, серлонна а 
дуьхьал шен даима а тIаргIа лелийна шарделла, чекх са гуш долу 
куьг лоций, тIетадо воккхачу стеган дешнаш: «Делахь ма бакълоь 
хьо, стаг!».

 Ши бер юха а вовшашка хьожу, цIоцкъамаш хьаж тIе хьала-
довду цу шиннан, бIаьргаш чуьра цецдовлар лачкъа ца ло цаьрга. 
Хезаш а, гуш а долчух ца тешаш, доьIу са а сацийна, къайла ца 
яккхалучу шеконца шайн дега-нене леррина хьоьжу ши бер.

 Пеша хьалха эккха кечъелла тийналла. Мискъалазарратал йоь-
хна ца го зуда. Цуо дог даьттIа, дечиг пеша а кхоьссина, неI тIе 
ца туьйхира. Мел лерина кхушимма ла доьгIча а, ца хезира ненан 
дегабаамца дегадо аз а: «Ас йинарш ца мега хьуна? ХIун оьшуш 
ю уьш хьан уьншарахь хиллачарал? Ца вашахь, эцца базарара 
схьаэца хьайн пенсех, мах белларш са дохдеш дика хир ю хьуна!». 

Ножан дечигах бохь боккхуш, кхерчахь гIала а йина, гIар ца 
хозуьйтуш пешан неI тIе а чIаьгIна, воккхачу стагехьа схьайир-
зира зуда.

 И шиъ минотана вовшашка хьаьжна сецира, шимма а цхьаьна 
даггара доккха са даьккхира… .

– Къахьштун дечиг кхачийна вайгара, – боху зудчо, – цхьа 
мадар ца яхь ер яц, буха тилла и ца хилахь, цIе дIа ца юлу ножах.

Стоьлана гуонаха Iашберш, вовшах бIаьргаш а лечкъош, бен-
доцчуха, маьркIажан бодано кхолийначу корехьа дIабирзира.

йовха пазаташ 
я ненан йовхо…
(дийцар)

– сан нанас ечуьра евлчахьана йовха пазаташ ца хилла-
кх сан, – боху пеша уллорчу паднара тIехь Iачу воккхачу 
стага, шен зудчо йина керла йовха пазаташ кога а юхуш. 
пазаташ шатайпа кIайчу басахь ю, бертигаш леккха хьала 
йовлуш, кIажий, бертиггий можа бос бетталучу тIергIах а 
йолуш. пазатийн юцар а цхьа шатайпанчу бустамца ду – 
цкъа шуьйра лолам, тIаккха готта лолам бохуьйтуш. лер-
рина, тIебаьлла морса чо куьйгаца дIабижош, бертигаш 
хьалаозош, цкъа аьтту кога тIехь, тIаккха аьрру кога тIехь 
дIанисйо воккхачу стага пазаташ.  

Цоккуев Iилмади 

иштта ду-кх и 
Цхьаволчун юьхь тIера 
Маьлхан нур гIуьтту, 
Вукхуьнан юьхь гича 
Iуьйкъан хан хIутту. 
Цхьаволчун куьг Iовду 
Шовкъ ца лаяллал, 
Вукхуьнан куьйгах и 
Хьакхадо хала. 
Цхьаволчун ницкъ кхочу 
Нийсо, бакъ толо, 
Вукхуьнан – буххенца 
Цо динарг дохо. 
Цхьаволчун цIийх ду и, – 
Халкъана вацар, 
Вукхуьнан куьйгаш ду 
Пайденна Iахар. 
Цхьаволчун массар а 
Къобалйо тIамарш, 
Вукхуьнан даима 
Дашо бу кIажаш. 
… Цхьаволчун валар а 
Беркате доьрзу, 
Вукхуьнан дахар ду 
Зуламех доьзна. 
ДоттагIий, 
Хилий вай 
Хьалхарниш санна? 
Дуьненан дозалла 
ТIехь лаьтта царна. 

уьйр-мерза 
даьхча… 
Вай ваьшна магадо… наггахь 
Кхечаьргахь сов ирча хетарг. 
Вовшеха гIалаташ даххал 
ИйгIича… 
ЮгIу синметта. 

Дависа, адамаш, вай-ма 
Дезарий уьйр-мерза даха, 
Кег-мерса анташ ца лайча, 
Лах ца деш, вовшеха дашар! 

Вовшашкахь дуьсу вайн дакъош, 
Iожаллин зило къастийча. 
Марзонийн хьурмат ца хадош, 
Ойланехь, дагахь латтийча, 

Дуьненан серло а эцна, 

Боданан бутолле доьлхуш, – 
Ма хазна яра и эццахь 
Айкхйийла, вай Деле доьхуш! 
…Ма кIезиг зама ю йоккхург 
Вай, гIоза, дуьнен тIехь дехаш! 
Оьшурий гамдала оццул, 
Iаббане вовшех ца Iебаш? 

кхоьру со… 
Кхоьру со ца кхиера 
Цхьана а хIуманах. 
Эрчонех вуоларна кхоьру. 
Кхоьру суо лазорна, 
Даг тIера воьжна. 
Тилкхазло геч ца еш, 
Хьийзорна кхоьру. 
Це тоьхна витарна кхоьру. 
Цхьа къурд беш 
Кхалларна кхоьру. 
Дика-вуон декъа шу 
Ца догIуш дисарна кхоьру. 
Пекъарна сагIа ца даллал 
Сутараваларна кхоьру. 
Цхьана сайх дозучех 
Дала дош доцуш
Висарна кхоьру… 
Иштта-дIа веха-кх… Кхоьруш, 
Суо кхиера везарш а лоьруш. 

*** 
Хии суна, 
ХIинца хии суна, 
ХIара лаьмнаш хIунда хестийна! 
ХIорш гин суна, 
Хьаьжча, бIаьрса дулуш,  
Цхьана кIентийн ойла техкий-
нарш. 

Шу хилла-кха, 
Кура, къоьжа баххьаш! 
Мокхаз-дегнаш кийра тардина, 
Мехкан дургал 
Мийлош уьш бахчийнарш, 
Дайшна кIентий тIаьхьа базий-
нарш! 

Шун лекхалле 
Кхийдина цхьа кIентий, 
Ткъа кIажошкахь доруш-тегна 
хатI. 
Доьналлица 
Тусуш дахчаделла, 
Маззакъдоьлла, къоман синан 
лард.  

САРАЛИЕВА Табарак
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ламазан хенаш

Декъалдар

14-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +30 градус, екхна а йолуш, 
буьйсанна…+18 градус, екхна а йолуш;

15-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +31 градус,  екхна а йолуш, 
буьйсанна… +20 градус, екхна а йолуш.

«могашалла базарахь 
оьцуш яц» – бохуш цхьа 
кица ду вайнехан. иза 
иштта хилар дагадогIу 
вайна могашаллина зен 
деш йолу, вайна а, вайн 
гергарчарна а сингаттам 
латтош йолу тайп-тайпана 
цамгарш вайн догIмашца 
гучуйийла йоьлча. Вай 
къона а долуш, ницкъ а, 
доьналла а долчу хенахь 
вай ойла ца йо аллахIа 
вайна совгIатана елла 
йолу могашалла Iалашъян 
езаран. цу хIуманан вай 
ойла ян дуьйлало вайх 
цхьа сиркхо а хьакха-
елла, тайп-тайпанчу 
больницашкахула дарба 
лоьхуш лела дуьйладел-
ча. бакъ а долуш, дика 
дарба а деш, могашалла 
метта а хIоттош, шел ди-
каниг кхин юй те аьлла 
дика курорт ю нохчийн 
республикин соьлжан 
кIоштарчу Эна-хишкара 
«серноводск-кавказский» 
курорт.

«Серноводск-Кавказский» 
– Россин Пачхьалкхехь уггаре 
а ширачех цхьаъ лоруш йолу 
курорт-санатори ю. Ши бIе 
ахбIе шо заман чохь кхузахь 
шайн могашалла тойина ит-
таннаш эзарнаш наха. Бак-
кхийчара хIинца а хьахадо 
Советийн Iедал долчу хенахь 
оцу санаторешкахь шаьш 
а, тайп-тайпанчу халкъийн 
дуккха а векалша а садоIуш 
хилла хилар.

«Хьуна чIогIа лиънера 
дайн лаьмнаш ган» – иштта 
дешнаш ду цигарчу «Храм 
воздуха» цIе йолчу беседки 
тIе яздина. И беседка йина 
Къилбаседа Кавказан уггаре 
а евзачех цхьаъ йолу «Серно-
водск» курорт йиллина волчу 
гоьваьллачу лоьро Вертепов 
Николайс шен кIентан сийн-
на. Бакъду, Россина кхузара 
дарбанан хиш довзале Эна-
Хишкарчу наха пайдаоьцуш 
хилла царах. Цу хенахь цу 
хица лийчарца деш ца хилла 

дарбанаш, ткъа цу хинан 
Iаьнарца деш хилла. Дархош-
на дарба деш кхузахь къахьоь-
гуш хилла цу хенахь вевзаш 
хилла волу лор Мохьмад-
Молла а.

Курорт а, цигара дарбанан 
хиш а Нохчийн Республикин 
дозалла ду. ДIадаханчу ше-
рашкахь хилла болу хиламаш 
бахьанехь курортан ерриге а 
гIишлош йохийна яра. Респу-
блика меттахIотторца цхьаьна 
Нохчийн Республикин Куьй-
галхочун Кадыров Рамзанан 

тIедахкаршца меттахIотто 
йолийра курорт а. 2009-чу 
шарахь керла корпус йира. 
Цул тIаьхьа йина кхин а масех 
корпус. Цундела таханлерчу 
дийнахь 600 сов дархо тIеэца 
таро ю курортан.

Нохчийн Республикин Ку-
ьйгалхочо Кадыров Рамзана 
а, курорт шена юкъайогIучу 
ре спубликин Дарбанан-
диагностикин реабилитаци-
онни цхьаьнакхетараллин цу 
хенахь хиллачу генеральни 
директора Магомадов Русла-

на а, 2011-чу шарахь кIоштан 
куьйгалле хIоттийначу Ха-
нариков Мусас а, иштта ку-
рортан белхахоша а шайна 
хьалха курортан хьалха хилла 
йолу цIе меттахIотторан а, 
дарбадаран а, садаIаран а 
керла технологеш юкъаяло-
ран а Iалашонаш а хIиттийра, 
уьш кхочуш а йира. И бахьа-
нехь бахархойн могашалла 
Iалашъярна мел оьшу хьелаш 
кхоьллина тахана курортехь.

Кхузахь ю цхьаъ а, шиъ а, 
кхоъ а меттиг йолу номерш а, 
люкс-номерш а. ХIора а номе-
ра чохь ю телевизор, конди-
ционер, холодильник, душе-
вой кабина, санузел. Иштта, 
дарбадечу лоьро дархочун 
цамгаре хьаьжжина дийнахь 
4-зза яахIума а латтайо.

Курортехь садоIучарна 
лерина кеста-кестта суьй-
ренашкахь дIахьо нохчийн 
а, гIалгIайн а иллиалархойн 
концертни программаш. Ишт-
та садоIушболчеран аьтто бу 
нардех, шахматех, доминох 
ловза.

Кхузахь ю спортан май-
да, ламан хьоста схьадолу 
садаIаран зона, чухчари, цIена 
хIаваъ, баьццара хьун. Иштта 
вовшахтуху дархошна лерина 
йолу экскурсеш. 

Кхузаманан диагностикин 
аппаратура, иштта диагно-
стикин а, бактериологин а 
лаборатореш а, рентгеноло-
гин а, физикотерапевтин а 
кабинеташ а, лоьрийн залаш а 
ю кхузахь. Царна чохь дархой 

тIеоьцу неврологаша, трав-
матологаша, ревматологаша, 
урологаша, гинекологаша, 
кардиологаша, оториноларин-
гологаша, эндокринологаша.

Иштта башхаллаш а, дар-
ба а долу хиш схьадовлу 
меттигаш дуьнен чохь пхиъ 
бен яц. Царах цхьаъ ю Эна-
Хишкара курорт а.

Шайх лаьцна дика дош ала 
хьакъ бу курортехь болх беш 
болу дуккха а белхахой. Цар-
на юккъехь билгалбаха богIу 
олуш ма-хиллара тоьллачарех 
тоьлларш: курортан директор 
Абдуллаев Шамхан а, дарба-
даран декъехула директоран 
заместитель Саламова Зуль-
фия а, котельнин оператор 
Мазаев Джабраил а, кхерама-
заллин гIуллакхдаран белхахо 
Мазаев Ислам а, санитарка 
Мачукаева Зара а, медйижа-
рий Аниева Радима а, Бахаева 
Аминат а, лоьраш Гагиева 
Лиза а, Кукаева Iайшат а, ло 
дагIахь а, догIа дагIахь а зе-
загаш Iалашдеш къахьоьгуш 
йолу Джанаралиева Роза а, 
кхиберш а.

Шайн белхан зеделларг а, 
говзалла а, адамалла а, ниц-
къаш а ца кхоош къахьоьгуш 
бу уьш вайн республикин а, 
Россин кхечу регионашкар-
чу а бахархойн могашалла 
тоярехь. 

Де мел долу кхуьуш, хаз-
луш, хьалха а санна шен цIе 
йоккхуьйтуш схьайогIуш ю 
Эна-Хишкара курорт а, цига-
ра белхахой а.

I.АДЛАНОВ

МОГАШАЛЛА IАЛАШЪяР 

Курорт тIаьхь-тIаьхьа хазлуш ю

керла, хаза ламаст юкъадалош 
ду соьлжа-гIалахь. нохчийн худож-
никийн суьрташ хIора суьйранна 
гайтаме дохуш. соьлжа-гIалин мэ-
рина хьалха йолчу майданахь, мэрин 
дехарца и гIуллакх хIора шоьтан а, 
кIиран а суьйренашкахь вовшахтуху 
нохчийн республикин хьакъйолчу 
художника Даудова Фатимас. 

«Вайн коьртачу гIалин мэрин куьй-
галлин дехарца вовшахтухуш бу ас и 
гайтам. Суна дага а догIуш хьалха вайн 
республикехь буьйсанна цкъа а бина бац 
суьртийн гайтамаш. Иза цхьа шатайпа 
дог-ойла гIаттош, искусстве безам кхул-
луш гIуллакх ду. Европин гIаланийн док-
кха зеделларг ду художникийн белхаш 
буьйсанан гайтамашка бахаран а, дукха 
хан ю цара уьш дIахьош болу», – бохура 
Ф.Даудовас. 

Вайн республике богIучу туристашна 
а, хьешашна а, кхин хIумма а ца хилча а, 

искусство езачу вайн махкахошна а дук-
хадезаделла ламаст хилла дIахIуьттуш 
ду буьйсанна гайтамаш бар. Шоьтан а, 
кIиран а буьйсанашкахь проспект ма-
шенашна къевлина хуьлуш бу, цундела 
гайтам сарахь 7 сахьт даьлча буьйсан-
на 11 сахьт даллалц дIабахьа аьтто бу. 
Тайп-тайпанчу художникийн суьрташ 
доху гайтаме, царна юкъахь Даудован 
графикин жанрехь дехкина суьрташ а 
ду. Хьалхалера Соьлжа-ГIала ю цуьнан 
дагалецамашкахь. Дуккха а хьовсархой 
хьовсу оцу суьрташка. Соьлжа-ГIалахь 
шайн ирсе бералла дIаяхнарш бIаьргех 
хи ца долуш ца буьсу. 

Графика жанр нахана дукхаезаш 
хилар а хааделира шена бохура Фати-
мас. ХIора суьрте шен хьежам кхоллало 
цуьнга хьожучун. Иштта, яккхий, цIена 

ойланаш йовзуьйту наха шайна дагах 
кхеттачу суьртан хьокъехь. Масала, 
воккха стаг ву буйна лаьцна суьлхьанаш 
долуш, ойлане ваьлла, хиъна Iаш, цунна 
уллехь Iуьллуш ю юьхьа тIера охьаяь-
ккхина «туьтмIажиг». И сурт массарна а 
хазахетта. Делаца къамеле ваьлларг цIена 
ву, ткъа цо охьайиллинарг моттаргIанийн 
«туьтмIаьжиг» ю. Суьрташ гайтаме 
даьхна ца Iаш, духкуш а ду цигахь. Шен 
лаам болчун эца аьтто бу нохчийн ху-
дожникаша дехкина суьрташ. ХIинцале 
Соьлжа-ГIалин бахархошна юкъахь 
дIасадаьржина буьйсанна гIали юккъехь 
гайтамаш беш хилар. Иза керла, цIена, 
дика ламаст ду. 

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап 
Авторан суьрташ тIехь: Соьлжа-

ГIалахь буьйсанан гайтам      

Буьйсанна гайтамаш хуьлу Соьлжа-ГIалахь 

Хууш ма-хиллара, математика езарш дукха ца хуьлу 
берашна юкъахь. Кхета, Iамо дукха чолхе Iилма хетарна 
кхерало бераш. Ткъа студенташа керлачу а, аттачу а кепаш-
ца гайтира дешархошна математика шуьйра, чулацаме, лаам 
хилча карадерзалуш Iилма хилар. Республикин школаш-
карчу дешархойх 8 команда вовшахтоьхнера студенташа. 
Тайп-тайпана хенаш яра командин декъашхойн. Дешархоша 
дика хаарш гайтира. 

Викторинехь кхочушдан дезаш ялх тIедиллар дара, 
царна юкъахь масех задача яра ян езаш. Дешархой дика 
ларийра шайна хьалха хIиттийначу декхаршца. Толаман 
меттигаш ехира «Чемпион», «Формула успеха», «Рожден-
ные учиться» командаша. 

Викторина дIаяьлча толамхошна а, дакъалацархошна а 
Сийлаллин грамоташ а, совгIаташ а делира. 

Доккха беркат делира дешархошна математикин вик-
торинех. Цкъа делахь, церан математикехула долу хаарш 
совдевлира, шолгIа делахь кхечу школийн дешархошца а, 
университетан студенташца а керла гергарлонаш тасаде-
лира. Студентийн хазахетар а дацара кIезиг. Царна хиира 
викторина вовшахтохарехь оьшуш дерг хIун ду, юхахула 
иза кхин а дика хилийта дан дезарг хIун ду а. 

З.ХИЗИРОВА

ДЕШАР 

Математикин 
викторина 

нохчийн пачхьалкхан хьехархойн университетан сту-
денташа школин дешархошна лерина «математика – 
дерриге а Iилманийн догIа» аьлла викторина йинера. и 
вовшахтоьхнарш университетан физико-математикин 
факультетан студенташ бара. нохчийн республикин 
экономика, мохк кхиоран а, махлелоран а министер-
ствон гIоьнца кхочушъеш йолчу «Действуй» конкурсан 
гурашкахь йина проект яра «математика – дерриге а 
Iилманийн догIа». 

нохчийн республикин культу-
рин министерствон кинематогра-
фин урхаллин белхахоша жигара 
кхочушъеш ю берашна шайн 
уьйтIахь мультфильмаш гайтаран 
проект. 

Иштта, дукха хан йоццуш, кинема-
тографин урхаллин белхахой Шелан 
кIоштарчу Эвтарахь хилира. Цигарчу 
бахархоша, къаьсттина бераша  хаза-
хетарца тIеийцира хьеший. 

Кинематографин урхаллин бел-

хахочо Шапаев Шукурбис берашна 
шайн уьйтIахь мультфильмаш  гайта 
гIирс кечбечу юкъана дуккха а бераш 
схьагулделира. Школехь доьшучу а, 
школе дахаза долчу а берашна гайта 
леринарш кхетош кхиоран, хьехам 
баран мультфильмаш яра. 

Мультфильм гайтале хьалха 
Ш.Шапаевс берашна шайн уьйтIахь 
мультфильмаш гайтаран проект йов-
зийтира. Цо дийцира, шаьш гойту 
мультфильмаш вуочу марздаларех ойла 
дIахьовзорна а, некъан боламан бакъе-
наш берашна кIорггера йовзийтарна 
а лерина хилар. Иштта цо хаийтира, 
вайн республикин хIора а кIошта кхача 
шаьш дагахь хилар. Мультфильм гайта 
йолийначул тIаьхьа берийн дай-наной 
а тIебаьхкира. Самукъадаларца хьаьв-
сира мультфильме бераш а, церан дай-
наной а. Берийн дай-наноша баркалла 
элира хьешашна. 

З.ЛОРСАНОВА     

КУЛЬТУРА 

Эвтарарчу берашна а гайтира 
шайн уьйтIахь мультфильмаш 

ХIокху деношкахь Нальчик гIалахь дIаяьхьира кегийрхошлахь 
тхэквондохула Къилбаседа Кавказан федеральни округехь хьал-
хеяккхаран турнир. Вайн республикера цигахь дакъалоцуш вара 
№2 йолчу берийн-кхиазхойн спортан школера 11 спортсмен. Деа 
дийнахь дIадаьхьначу къийсадаларшкахь царах веамма толаман 
меттигаш ехира. Шайн-шайн йозаллин категорешкахь хьалхара 
меттигаш ехира Ибрагимов Зияудис а (45 кг.), Капланов СаIида 
а (48 кг.). Дато мидал яьккхира Астемиров Изнаура (78 кг.), ткъа 
Ибрагимов Сайпудис (48 кг.) кхоалгIа меттиг яьккхира. 

Оцу къийсадаларшна къона тхэквондахой кечбинарг ву тренер 
Умхаев Iамарбек. 

З.ШИШХАНОВА    

СПОРТ 

Къоначу 
тхэквондахойн кхиам 

 Винчу денца «Даймохк» газетан ветеран, Нохчийн Ре-
спубликин хьакъволу журналист магомаев леча декъалво 
«Даймохк» газетан редакцин коллективо.

Даггара лаьа кхоллараллин балхе шовкъ ца йовш, хьайн 
доьзалан а, бевза-безачийн а вуон ца гуш, хIусамехь барт-
беркат лаьтташ, Дала кхин дуккха а шерашкахь могаш-маьрша 
хьо вахавойла!

«Даймохк» газетан редакцин коллектив
«Даймохк» газетан ветеранийн кхеташо

10 июль, 1922 шо. Грозненски 
кIоштарчу ЧIаьнти-Юьртахь вина 
Дадуев Абу, яздархо, журналист.

   Нохчий кхалхоле хьалха ша 
винчу юьртарчу школехь хьехар-
хочун болх бина Абус. 1955-чу ша-
рахь Алма-Атахь нохчийн маттахь 
арадала доладелира «Къинхьегаман 
байракх» газет. Хьалха дуьйна а 
йозанца болх бан хьаьгна волу 
Абу газете балха вахара. ХIетахь 
дуьйна цуьнан дахаран некъ хилла 
дIахIоьттира журналистикехь а, ли-
тературехь а къахьегар. Казахстане-
ра цIадирзича «Ленинан некъ» газетехь болх бира. Халкъан 
барта кхолларалла а, нохчийн мотт а дика хууш волу иза во-
цуш цатерг хилла дIахIоьттира нохчийн маттахь арадолучу 
газетехь. Зорбанехь болх барца цхьаьна, литературехь а шен 
лар йитина Абус. «Ишттанаш а хуьлу», «ТIаьхьа делахь а» 
дийцарийн, «Кавказан зIаьнарш» стихийн гуларийн автор ву 
иза. Кхалхар хилла 2006-чу шарахь.

тхан рузма

   «Республикин «Даймохк» газет» ГАУ-с хаам бо Нох-
чийн Республикин Куьйгалхо харжаран харжамел хьалхара 
агитаци дIаяхьарна маьхза а, мах боккхуш а зорбанан меттиг 
луш хиларан хьокъехь.

    Маьхза луш йолчу зорбанан юкъарчу майданан барам 
12000 квадратни сантиметр бу.

    Ткъа мах боккхуш зорбанан майда ялар кху кхепара 
хир ду: квадратни сантиметрах – 40 сом.

   тхан адрес: нр, соьлжа-гIала, ур.маяковскийн, 
92.Зорбанан цIа, 4-гIа гIатт.

тел: 8(8712) 22–22–24.

хаам


