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«единая россия» политикин 
партис кадыров рамзан нохчийн 
республикин куьйгалхочун дарже 
хьалхатеттина хиларан хьокъехь до-
кументаш кхаьчна масех де хьалха 
нохчийн республикин харжамийн 
комиссе.

Кадыров Рамзанан дахарехь хилла 
ца Iаш, вайн республикерчу берриге а 
бахархойн дахарехь а мехала хилам бу 
иза. ХIунда аьлча, иза хьалха а волуш, 
саьлнашкара, овкъаршкара гIаьттина, 
кхуьуш, хазлуш схьайогIуш ю Нохчий-
чоь, толуш ду бахархойн Iер-дахаран 
хьелаш. Махкахь маршо а, синтем а бу. 
Цул доккха зовкх хуьлийла а дац. Цун-
дела оцу беркатечу некъаца дIадаха деза 
вай, вайн кхане ирсе а, токхе а хилийта. 

Иштта халкъана чIогIа оьшу хар-
жамаш цIена а, хьанал а дIабахьар. Ре-
спубликин куьйгалхочун дарже хIотта 
лууш волчун хьаналлех, дог-ойла цIена 
хиларх доьзна ду харжамаш мекарлонаш, 
хIилланаш, харцонаш ца лелош, хар-
жамхой Iехо ца гIерташ дIабахьар. Ткъа 
Кадыров Рамзан тешна ву сентябрехь 
Нохчийчохь дIахьон берш дуьненахь 
уггаре а цIена харжамаш хирг хиларх, 
цигахь нохчийн халкъо жигара дакъал-
цург хиларх, шайн даго къобал вечу кан-
дидатехьа цара кхаьжнаш тосург хиларх. 

Цунна оьшу хьелаш хир ду Нохчийчохь. 
Уьш хилийтарна оьшуш мел дерг дина 
а, деш а ду.

Регионан Куьйгалхочо баркалла элира 
шена тешам баларна Россин Федерацин 
Президентана Путин Владимирна а, ткъа 
иштта нохчийн дерриге а халкъана а. 
«Иза Нохчийн Республикин хьалхарчу 
Президента, Россин Турпалхочо Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжас вовшахтоьхначу ерриге 
а команде тешам хилар ду», – бохура цо.

Р.Кадыров кхул тIаьхьа а Нохчийчоь-
нан халкъийн, ерриге а Россин дуьхьа 
доггаха къахьега ойла йолуш ву. «Ас сайн 
берриге а ницкъ, хаарш, говзалла, хьуь-
нар тIедохуьйтур ду экономика, социаль-
ни дакъа, культура, спорт кхиорна, Нох-
чийчохь дин лелор маьрша хилийтарна, 
оьзда, ийманехь къона тIаьхье кхиорна, 
вайн барт чIагIбарна. Цхьааллехь бу вайн 
ницкъ! Ас дерриге а дийр ду и цхьаалла 
хIора денца чIагIъялийтарехьа», – яздина 
Кадыров Рамзана инстаграмехь йолчу 
шен агIонехь.

Кадыров Рамзан Нохчийн Республи-
кин Куьйгалхочун дарже хьалхататтаран 
хьокъехь шена хеташ дерг довзуьйтуш, 
Россин Пачхьалкхан Думин депутата 
Делимханов Адама иштта элира: «Иза 
мехала, доккхачу маьIне хилам бу. Иза, 
бакъонца халкъо хаьржина тхьамда ву, 

Россин бакъволу патриот ву, мехкан 
тоьллачу регионан куьйгалхо ву.  Цо шен 
дерриге а дахар мехкан хьашташ кхочуш-
дарна дIаделла».

И мехала хилам шена хетарг ца олуш 
ца битира Нохчийн Республикин Куьй-
галхочун гIоьнчас, Россин Турпалхочо 
Даудов Мохьмада а. Цо дIахьедира: «Ка-
дыров Рамзане кхочуш Нохчийчоьнан 
Куьйгалхочун даржехь цул хила хьакъ 

волуш цхьа а вац Нохчийчохь. Цунна 
тоьшалла ду дерриге а халкъо Кадыров 
Рамзанан боккха сий-ларам беш хилар. 
Цундела цуьрриг а тамашийна дац иза 
оцу дарже хьалхатеттина хилар. Цуь-
нан цIарца доьзна ду нохчийн халкъан 
ирсе хиндерг». Цхьа а шеко йоцуш оцу 
ойланехь бу республикера дукхах болу 
бахархой.

Д.САЛАМХАНОВ

ХАРжАМАШНА ТIЕКХОЧУШ

Цуьнан цIарца доьзна ду халкъан хиндерг россин тIеман кеманаша хIокху деношкахь 50-зза бомбанаш, 
ракеташ тоьхна шемарчу хомс а, пальмира а шахьаршна юххехь 
йолчу «иблисан пачхьалкхан» гIеранашна. и бахьана долуш дуккха 
а террористаш хIаллакбина, церан тIеман техника йохийна.

***
шемин президента б.асада дIахьедина сша-н авиацис, новкъар-

ло яр доцург, «иблисан пачхьалкхана» дуьхьал дIахьочу къийсамехь 
гIо деш цахилар.

***
иракъан тIеман куьйгалло бечу хаамашца масех де хьалха динчу 

тохарехь «иблисан пачхьалкхан» гIеранийн командирех цхьаъ волу 
Iумар аль-шишани хIаллаквина. кхул хьалха а кхоазза хаамбинера 
и зуламда хIаллаквина хиларан хьокъехь.

***
Великобританин керлачу премьер-министра тереза мэйс хIинцале 

вовшахтоьхна мехкан правительство. цу юкъахь дукха бу керла 
министраш.

***
Чинехь догIанаша беш болчу бохамех лаьцна хаамаш денна беш 

бу шуьйрачу хаамийн гIирсашкахь. цара дийцарехь, хиш дестар ба-
хьанехь тIаьхьарчу масех дийнахь цигахь 237 стаг кхелхина, 90 стаг 
тIепаза вайна.

***
украинин Iедалан эскарша хIора буьйсанна, раж а лаьцна, дIахьош 

ду Донецкана даккхий герзаш деттар. 14-чу июлан буьйсанна 400-зза 
герзаш диттина цара, лаххара а итт цIа дохийна.

***
россин президент В.путин стомара москвахь цхьаьнакхийтира 

сша-н госсекретарца Д.керрица. цара дийцира сша-н а, россин а 
юкъаметтигех, шемахь, украинехь долчу хьолах лаьцна.

***
монголин пачхьенехь улан-баторехь дIахьош йолчу асем-на 

юкъайогIучу пачхьалкхийн 11-чу саммитехь дакъалецира россин 
премьер-министра Д.медведевс.

***
россин дуьненаюкъара валютин тIаьхьало тIаьхьарчу цхьана 

кIирнах 1 миллиард соьмана алсамъяьлла.
***

таханлерчу дийнахь россехь Iаш ву (официально) кхечу пачхьалк-
хашкара 10 миллион сов стаг.

***
москвахь а, москван областехь а, стелахаьштиг а детташ, чIогIа 

мох а хьоькхуш догIанаш догIучу хенахь стелахаьштиг тоьхна 1 стаг 
вийна, 29 стаг лазийна.

Декъалдар
1969-чу шеран 15-чу июлехь (мангалан бутт) умаров Ва-

хьидан доьзалехь дуьнен чу ваьлла волу Джамбулат бераллехь 
дуьйна а шен нийсархошна юкъахь къаьсташ вара хьекъал, 
кхетам, собар, хьуьнар хиларца. цунах йоккха дегайовхо яра 
цуьнан ден-ненан а, гергарчеран а. хIунда аьлча и санна верг 
шен халкъана а, махкана пайде ца хуьлуш ца Iа. церан дегнаша 
хьехнарг кхочуш а хилла.

   Умаров Джамбулата 1994-чу шарахь кхиамца чекхъяьккхира Нох-
чийн Пачхьалкхан университет. Цигахь доьшуш волчу хенахь цуьнан 
гергарло тасаделира Кадыров Ахьмад-Хьаьжица. Цуьнан хьехамца 
иза Малхбален Динан ТIаьхьалонан Академис а, Россин Исламан 
культурин туьшо а Тунисерчу  М.Бургибан цIарах йолчу политологин 
университете стажировке вахийтира. Цигахь 1992–1993-чуй шераш-
кахь дийшира цо. Дешна ваьллачул тIаьхьа «востоковед-политолог» 
говзалла елира цунна. 

  Нохчийчохь а, Россехь а долчу юкъараллин-политикин хьолана 
даима  сагатдеш хилла волу Джамбулат, дарже гIерташ ца хиллехь а, 
2005-чу шарахь Нохчийн Республикин Куьйгалхочун а, Правитель-
ствон а арахьарчу зIенийн департаментан хаамийн-аналитикин отделан 
хьаькаман заместитель хIоттийра. Оцу балхана оьшу кIорггера хаарш 
а, говзалла а йолу Д.Умаров Iедалан лаккхарчу тIегIанехь а вовза во-
лавелира. Цундела 2006-чу январь баттахь цунна тIедиллира оццу 
отделана куьйгалла дар.

   Дика говзанча, хьекъал, кхетам болу стаг массанхьа а оьшу. И 
бахьана долуш кест-кеста белхан меттигаш хийцар нисделла цуьнан 
цул тIаьхьа. Иза Нохчийчоьнан Парламентан Председателан хьехамча 
а хилла, Парламентан секретариатан куьйгалхо а хилла, Парламентан 
депутат а хилла…

   Ткъа 2015-чу шарахь, республикерчу шуьйрачу хаамийн гIирсийн 
болх керлачу, кхин а лакхарчу тIегIане баккха безаш хьал хIоьттича, 
Нохчийн Республикин Куьйгалхочо Кадыров Рамзана цунах тешийра 
регионан къоман политикин, арахьарчу зIенийн, зорбанан, хаамийн 
министерствона куьйгалла дар. Тахана а министран даржехь шегара 
доккха хьуьнар, корматаллин хаарш гойтуш кхиамца болх беш ву 
Умаров Джамбулат. Цо цхьатерра дика дуьйцу оьрсийн а, Iаьрбийн 
а, ингалсан а меттанаш. Ведомстверчу говзанчашна доккха беркат 
долу цунах.                    

    Селхана шен 47 шо кхачар билгалдаьккхина Джамбулата. Винчу 
денца даггара иза декъал а веш, ала лаьа: – Джамбулат, Везачу АллахIа 
могаш-маьрша дуккха а вахавойла хьо, вайн халкъан а, мехкан а дуьхьа 
деш долчу гIуллакхаш тIехь бIаьрла кхиамаш хуьлда хьан!

  Нохчийн Республикин Яздархойн союзан Правлени, 
«Даймохк» газетан редакцин коллектив.

нохЧийн республикин 
паЧхьалкхан униВерси-
тетехь ДазДаран хьолехь 
ДIаДаьхьира кху шарахь 
кхузахь Дешна беВллаЧар-
на Дипломаш ДIаДалар. оцу 
ДазДаршкахь Дакъалоцуш 
Вара нохЧийн республикин 
куьйгалхо каДыроВ рамзан, 
парламентан преДсеДатель 
ДуаДоВ мохьмаД, нохЧий-
Чоьнан куьйгалхоЧун а, 
праВительстВон а аДмини-
страцин куьйгалхо каДыроВ 
ислам, республикин праВи-
тельстВон преДсеДателан 
социальни блокехула за-
меститель ахмаДоВ шахIиД, 
регионан мВД-н министр 
алханоВ руслан, соьлжа-
гIалин мэр хуЧиеВ муслим, 
праВительстВон Декъашхой, 
Iилманан интеллигенцин 
Векалш.

Цу тайпана даздарш университетехь 
дуьххьара дIахьош дара. Дешна бевлла-
чарна тIехь мантеш яра. Факультеташна 

юкъахь къастам беш яра цара коча тесна 
йолу шарфаш. Изза духар дара церан 
хьехархошна тIехь а. Университетан 
коьртачу корпусана хьалха сцена яра. 
Цунна тIехьа дIахIиттийначу четарш 
чохь стоьлаш яра, тIехь тайп-тайпана 
даарш долуш. И дерриге а къагийнера 
зезагаша а, бес-бесарчу лоппагаша а. 

Кадыров Рамзана кегийрхой а, мехка-
рий а декъалбира дешар чекхдаккхарца. 
Цо дийцира, итт шо хьалха, республикер-
чу ВУЗийн хьал вуно ледара долчу хенахь 

а нохчийн ВУЗашкара хьал вайн махкахь  
уггаре а тоьллачарах хирг хиларх ша 
тешна хилла хиларан хьокъехь.

Дешна бевллачаьрга вистхуьлуш, 
цо билгалдаьккхира таханлерчу дийнан 
мехалла. «Лаккхара дешар чекхдаккха-
ран хьокъехь дипломаш ду шуна луш. 
ХIинца аш дахарехь пайдаэца беза шайна 
деллачу хаарех. Лаккхара корматалла 
йолу говзанчаш оьшуш бу республикина. 
Шун дерриге а хьелаш а, таронаш а ю 
дахарехь шайн меттиг карон. Иза мехала 

а ду. Дика дешар а, балхана жоьпаллица 
тIевахар а дахарехь шу кхиаме кхочург 
хиларан закъалт ду. Со тешна ву шух 
баккъал а корматаллин белхахой хирг 
хиларх. ТIаккха шун аьтто хир бу шайн 
халкъана а, Даймахкана а пайде хила», – 
элира Р.Кадыровс.

Нохчийн Пачхьалкхан университетан 
ректора Саидов Заурбека кегийрхой а, 
мехкарий а декъалбира дешар чекхдак-
кхарца. Цо тидам тIебахийтира хIара 
университет Къилбаседа Кавказехь уг-
гаре а ширачарах цхьаъ хиларна. «ХIара 
йиллина 1938-чу шарахь. Карарчу хенахь 
университетехь исс факультет, йиъ ин-
ститут, 82 кафедра ю. Кхузахь доьшуш 
16 эзар студент ву. Царна хьоьхуш ву эзар 
гергга стаг. Тахана дипломаш дIалур ду 
тайп-тайпана факультеташ чекхъяьхначу 
4 082 кIантана а, йоIана а. Царах 39 стага 
университет тIехдика дешарца чекхъяь-
ккхина. Очни отделенехь дешначу 25 
студентана цIен дипломаш лур ду», – 
бохура ректора.

З.Саидовс къаьсттина баркалла элира 
Нохчийчоьнан Куьйгалхочунна, универ-
ситетан Сийлаллин профессорна Кады-
ров Рамзанна. Цунна безамна манти а, 
академически беакIов куй а белира.

Даздарш дерзош итт минотехь шат-
лакхаш а кхийсира, концерт а гайтира.

Д.АНАДЕВ 

МЕХАЛЧУХ

Кадыров Рамзана декъалбира 
университетехь дешна бевлларш

нохчийн республикин куьйгалхо 
кадыров рамзан соьлжа-гIаларчу 
шен резиденцехь цхьаьнакхийтира Фе-
деральни кхерамазаллин службин нох-
чийн республикехула йолчу Дозанан 
урхаллин керлачу хьаькамца труханов 
евгенийца. кадыровна республикерчу 
дозанхойн керла хьаькам вовзийтарехь 
дакъалецира Федеральни кхерамазал-
лин службин директоран заместитела 
стрельцов Владимира а, хIинццалц 
оцу урхаллин хьаькам лаьттина волчу 
панченко николайс а.

«Дозанхойн  тайп-тайпанчу подразде-
ленешна куьйгалла дарехь дукха къахьегна 
стаг ву полковник Труханов. Цундела 

тхо тешна ду  Нохчийн Республикеху-
ла дIадоьдуш долу Россин Федерацин 
пачхьалкхан доза лардарехь а хIара дика 
ларориг хиларх», – элира В.Стрельцовс.

Кадыров Рамзана билгалдаьккхира 
республикин куьйгаллин дозанхошца 
дика юкъаметтигаш хилар а, кхидIа уьш 
чIагIъярехь къахьоьгург хилар а.

«Республикин куьйгаллина а, дозан-
хошна а юкъахь цкъа а проблемаш хилла 
яц кхузахь. Тхо даккхийдедо, цара шайн 
болх кхоччуш дика бина ца Iаш, меттигер-
чу бахархойн аьттонан хьокъехь ойла еш 
хиларх. Сих-сиха сан а нисло лаьмнашка а, 
дозанан  дIакъевлина йолчу зонашка а ва-
хар. Республикин лаьмнийн кIошташкахь 

тхо туризм кхио гIерташ хилар шайна 
тосаделча, дозанхоша тхуна дуккха а  хI 
уманна тIехь гIо-накъосталла дина. Ас 
баркалла боху хIинццалц республикерчу 
дозанхойн хьаькам лаьттинчу Панченко 
Николайна. Шен белхан ойла йина ца Iаш, 
меттигерчу бахархойн а ойла еш схьавеана 
хIара», – элира республикин Куьйгалхочо.

Иштта цо билгалдаьккхира  Нохчий-
чохь болчу дозанхошна Россин пачхьалк-
хан дозанан уггаре а халачарах цхьа дакъа 
кхаьчна хилар.  «Дозанхойн цхьадолу 
хьашташ кхочушдарехь оха хIинццалц  
а гIо-накъосталла дина, кхидIа а  дийр 
а ду. Дозанан урхаллин куьйгаллица 
доттагIаллин юкъаметтигаш  ю тхан, 

кхидIа а уьш  чIагIъяр  тхайн  декхар а лору 
оха», – билгалдаьккхира Кадыров Рамзана.

 Вовзийтар: Труханов Евгений вина 
1965-чу шеран 3-чу октябрехь Алтайн 
крайхь. 1983-чу шарахь школа чекх а 
яьккхина, дозанан эскаршка вахана. Цул 
тIаьхьа Алматара (Казахстан) дозанан учи-
лище деша  хIоьттина. БIаьхаллин Декхарш 
кхочушдарехь къахьегна Камчаткехь а, 
Алтайн крайхь а. 2012-чу шарахь дуьйна 
Федеральни кхерамазаллин службин Тыва 
республикехула йолчу Дозанан  урхаллин 
куьйгаллехь лаьттина.

И.ХАСАХАНОВ

ЦХЬАЬНАКХЕТАР

Республикерчу дозанхойн – керла хьаькам

А.-ХЬ.КАДыРОВ ДАГАЛОЦУШ

маршоне – 
очакха 
некъ

IИЛМА

маьIне 
кхеташо

ДИКА ГIУЛЛАКХ

республикин 
библиотекийн 
книгийн 
фондаш 
тIеюьзна
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баккъал а террористаша 
дукхазза а кIелонаш йира суна. 
1999-чу шеран юьххьехь сан ма-
шен эккхийтира. суо республи-
кин муфти хиларе терра, шела 
воьдуш вара, цхьа де хьалха 
вийначу ичкерин инарлин ше-
риповн гергарчаьрга кадам бан. 
Вахабиташ безаш вацара иза, 
цаьрца къийсам дIахьош а вара. 
цундела цара иза эккхийтира. 
масех сахьтехь больницехь 
Iийначул тIаьхьа кхелхира иза.

ХIаъ. Тхо дIадоьлхуш дара. 
ЦIеххьана – эккхар. КIур. Цхьа 
а хIума гуш дацара. Ас сайна тIе 
куьйгаш туьйхира. Кхийтира сай-
на чов хилла цахиларх. Делахь а 
бIаьргаш схьа ца беллалора. Гер-
заш дара детташ. ТIом бара беш. 
Кхойкхура. Соьга кхойкхура. Ас 
халла жоп делира, са ма гатде, 
хIумма а ца хилла, аьлла. Цхьам-
ма неI схьайиллира. Со машенара 
охьавоьссира. Верриге а ченах 
а вуьзна. 600-чу моделах йолчу 
«Мерседесах» хилларг къаьхьа де 
дара. Дерриге а куьзганаш аьттера, 
кузовх пондар бинера, салон харца-
хьа яьккхинера. Эккхийтар динарг 
говза хиллачух тера дара. Гуонаха 
хиллачу пхеа цIийнан тхевнаш 
кхийссина дIадахийтинера. Ткъа 
цхьа цIа дохийна дIадаьккхинера. 
Амма суна хIумма а ца хиллера, 
ур-аттал марцхалг а ца даьккхинера. 

Цул тIаьхьа цхьакIеззиг хан 
яьлча, журналисташ вовшахтоьхна, 
цаьргахула дIахьедар дира ас. Ас 
даррехь дIахьедира суо вахабиташ-
на дуьхьал хилар. Ас цаьрга элира: 
«Шу мел чIогIа гIертарх, со шуьга 
велур вац. АллахI воцчуьнга суна 
хIумма а далур дац, Цуьнан карахь 
ду сан дахар». ТIаьхьа суна хиира 
кIело йина хиллачу метте суьйренца 
Басаев веана хилла хилар. Эккха-
ран ницкъо даьккхина ор мел ду 
хьаьжна хиллера иза. Заряд кIезиг 
хилла аьлла а хиллера. Хетарехь, 
дагахьбаллам болуш хилла иза 
бомба жима хиларна.

Оцу хьелашкахь харжамашна 
кечамбар дIадолор доцург кхин 
дан дуьсуш хIума ца хилла. Россин 
Федерацин Президента В.В.Путина 
2003-чу шеран 4-чу июлехь ара-
даьккхира «Нохчийн Республикин 
хьалхара Президент харжаран 
хьокъехь» долу №729 йолу Указ. 
Цуьнца билгалдоккхуш дара хар-
жамаш дIахьон болу де – 2003-чу 
шеран 5-гIа октябрь.

Нохчийчохь дIайолаелира хар-
жамел хьалхара компани. Юьхьанца 
цигахь дакъалоцуш 15 кандидат 
вара. Царах дукхах берш Москвахь 
Iаш болу нохчий бара. Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжига Нохчийчуьрчу 
дуккха а бахархоша дехарш дира ре-
спубликин президентан дарже шен 
кандидатура хьалхататтахьара бо-
хуш. Цу хьокъехь дехар дира цуьнга 
Къилбаседа Кавказерчу Iеламнаха 
а, Россин тайп-тайпанчу регио-
нашкарчу бахархоша а. Харжамел 
хьалхара компани Ахьмад-Хьаьжин 
синна боккха Iаткъам беш долчу 
хьелашкахь дIахьош яра. Шуьйрачу 
хаамийн гIирсашкахь дIахьош дара 
Нохчийн Республикин Президентан 
декхарш кхочушдеш волчунна лер, 
доцург дийцар. Россин Федерацин 
Президенте цунна аьрзнаш яздо-
ра. А.-Хь.Кадыровна тIехдеттара 
цуьнан политикин дIадаханарг. 
Дерриге а Iедал цо шен буйна дер-
зийна бохура, маьрша харжамаш 
дIабахьарна оьшу хьелаш цахиларх 
лаьцна дуьйцура.

Харжамел хьалха ша елла-
чу цхьана интервьюхь Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжас элира: «Бен а дац 
хин волчу куьйгалхочух республи-
кин Президент я Куьйгалхо алар. 
Мухха хилахь а, герггарчу 10–15 
шарна мукъане а дерриге а Iедал 
шен карахь хиндолу цхьа стаг оьшу. 
Ша цхьамма урхалла дан а деза 
цо, кху чохь мел хуьлуш долчух 
ша цхьамма жоп далархьама. Нох-
чийчохь цкъачунна парламентийн 
а, пачхьалкхан советийн а хан яц. 
Конституцин коьрта тIехьажам а, 
ткъа иштта иза юкъаялоран коьрта 
Iалашо а Нохчийчохь ондда закон 
дIахIоттор ю. Республика законан 
хьаьрме юхаерзо еза, 12 шарахь цхьа 
а закон доцуш Iийначул тIаьхьа. 
Хьовсийша, вай суверенитет яккха 
гIерташ тIемаш бешшехь, Россин 
Федерацин кхийолу субъекташ 
бакъонца йозуш цахиларе кхаьчна. 
Иза цIий Iенош а, я герзан ницкъа-

ца а ца дина, ткъа шайн регионийн 
Конституцийн ницкъаца дина.

Цхьаболчарна хIуъа аьлла хе-
тахь а, Нохчийчоьнан Президентан 
гIанта хаа хьаьгна вац со. Суна цул 
а дуккха а мехала ду республи-
кин политикехь, цуьнан дахарехь 
Масхадов а, Басаев а, кхиболу 
террористаш а, талорхой а цахи-
лийтар. Нохчийчохь машар а, къепе 
а хила еза – и ду сан коьрта декхар. 
Нохчийн Республикин халкъо хаь-
ржжинарг хир ву президент. Вукха 
агIор, Нохчийчоьнна куьйгалла деш 
мила хир ву бохург бен доцуш дац 
суна. Со къаьсттина кхеташ вац 
Москвара адамаш оцу дарже кхача 
гIертарх. Тоххарехь республикица 
йолу зIе хаьдда ма бу уьш. Царна 
йолу седарчийн цамгар яц суна. 
Конституцин проектаца нийса а 
догIуш, республикин куьйгалхо-
чунна билгалйина 5 шо хан ю. 
Суна хетарехь, болх барна уггаре а 
бегIийла ю и хан. Ши шо дIадер ду 
Iедалан система бан ма безза болх 
бан йолаялале, хьолан духе кхиале. 
Кхо шо – куьйгалла деш».

Шуьйрачу хаамийн гIирсаша 
дуьйцура федеральни центр А.-Хь.
Кадыровн конкуренташ юкъара 
дIабохуш ю бохуш. Ткъа кандида-
таша Нохчийн Республикин Пре-
зидентан декхарш кхочушдеш верг 
бехкевора шен административни 
таронех пайдаэцарна. Амма царах 
цхьа а Ахьмад-Хьаьжина конкурен-
ци ян гуьнахь вацара. Кремло А.-Хь.
Кадыровн официально гIолацарх 
гIоьртина лаьтташ хIумма а даца-
ра. ТIамо йохийна, чIанаяьккхина, 
экономикехь яккхий проблемаш 
йолчу республикехь шайн юкъара 
экономикин а, политикин а хьаш-
таш долуш яккхий тобанаш яцара 
шайна юкъара цхьа кандидат харжа-
машка хьалхататта а, харжамашкахь 
цуьнга толам баккхийта а. Нох-
чийн юкъаралла йоьхна-яьржина 
яра. Нохчийчоьнан дукхах болчу 
бахархойн цхьа Iалашо яра оцу 
йоьхначу, дерриге а Iана даханчу, 
терроран хьолехь – ца леш хене до-
влар. Кхолладеллачу ша тайпанчу 
социально-политикин хьоло хин-
волчу президентана хьалха коьрта 
ши лехам хIоттабора: федеральни 
центро гIолацаре кхачар, респу-
бликин дукхах болчу бахархойн, 
цу юкъахь селхана герзаш а карахь 
тIемаш биначеран а шега тешам 
кхоллабалийтар. Шеца и дикаллаш 
йолуш, и дан ницкъ кхочур болуш 
веккъа цхьа кандидат бен вацара. 
Иза Кадыров Ахьмад-Хьаьжа вара.

Нохчийчоьнан Президент хар-
жарна кечамаш бар дIадахьарца доь-
зна шуьйрачу хаамийн гIирсашкахь 
еш йолу гIовгIанаш кхин дIора 
тергал а ца йора Ахьмад-Хьаьжас. 
Кхечу кандидаташа шена дуьйцу-
чунна жоп луш цо элира: «Радика-
лашна а, экстремисташна а дуьхьал 
къийсам дIабахьарна коьрте со 
хIуттуш нисделла хьал. И къийсам 
ас дIаболийна дукха хан а ю. На-
гахь санна со тахана харжамашна 
юкъара дIавалахь, ас тешнабехк бо 
республикехь къепе ялург хиларх 
тешначарна. Далла гуш а, хууш а 
ду-кх сан дагахь дерг. ВаллахIи, 
нагахь санна бандиташна а, маьрша 
нах хьийзош болчу федеральни ниц-
къийн векалшна а ондда дуьхьало 
йийр йолуш кхин стаг хилча, цунна 
юххе дIахIуттур ма вара со, массо а 
агIор цунна гIодеш. Амма, цкъачун-
на суна и саннарш гина бац. Нагахь 
санна иштанаш белахьара цара сан 
гIолаьцна хир дара 1998–1999-чуй 

шерашкахь, ас террористашний, 
экстремисташний дуьхьал къийсам 
дIаболийча. Ткъа хIинца ас деш 
дерг а изза ду, и некъ бу ас дIахьош 
берг, ас хаьржинарг. Сан цхьа а шеко 
яц и некъ кхиамца чекхбоккхург хи-
ларх. Кхузахь, вайн республикехь, 
Дала мукъ лахь, АллахIан лаамца 
машар а хир бу, синтем а хир бу, 
кхерамазалла а хир ю. Дахар толур 
ду. Вай дерриге а дийр ду 50–100 
шо даьлча юха а Нохчийчохь тIом 
цахилийтархьама. Цунна вай бух 
биллина, референдум дIа а яьхьна.

Вайн халкъ къахьегар дезаш а, 
хIайтъаьлла а ду. Кхечарал ледара 
Iен ца деза вай, вайна иза лаа а ца 
лаьа. Нагахь санна вайга цхьаь-
на маьрша дахар дIахIотталахь, 
тIаккха вай коьртачу декхарца 
ларийна ала мегар ду. Россин Пре-
зидента, ткъа иза вуно боккхачу, 
сийлахьчу мехкан куьйгалхо ву, 
цу тIехь вайн гIолоцуш хилча, вай 
цунах кхета деза. Цуьнан Iалашо ю 
нохчийн халкъана хьакхлагIашкара 
гIатта гIо дар. Иза Президент волч-
чуьра, вай пайдаэца беза АллахIа 
вайна еллачу таронах, Цо бинчу 
аьттонах.

Со тидам беш ву зорбанан а, 
передачийн а. Кест-кеста телевизор 
чохь иштта хаттар хеза: «Муха хила 
веза вайн Президент? Муьлха Пре-

зидент оьшу вайна?» Цу хьокъехь 
дерг сайга хаьттича, ас иштта жоп 
лур дара: «Вайна пачхьалкхан оцу 
лакхарчу даржехь оьшу яхь-юьхь 
йолу стаг. Оцу кхетамо дерриге а 
юкъалоцу: хьаналла, нийсо, жоь-
палла, къинхетам, оьздангалла, 
синъондалла. Нагахь санна Прези-
дент иштта хилахь цуьнан ойланаш, 
гIуллакхаш шена хьалха а, халкъана 
хьалха а, Далла хьалха а цIена хир 
ду. Оцу лехамашца гIуллакхдар сан 
коьрта Iалашо ю. Тахана республи-
кехь ледара, мела куьйгалхо чекхвер 
вац. Тахана кхузахь доьналла, сто-
галла, доккха хьуьнар долуш стаг 
оьшу, нагахь оьшуш хьал нислахь, 
герз кара а лаьцна бандиташна 
дуьхьал вала шегахь майралла хин 
йолу.

11 шарахь вай берзалойн – бер-
залойн арданган законашца даьхна, 
ницкъ болчо гIорасиз верг къин-
хетамза охьатаIош. Вайн кхетам, 
халахеташ делахь а, цунах боьлла. 
ХIинца, адамаш къепене кхайкха, 

законаш лардаре кхайкха, цунах 
долу жоьпалла тIелаца хьуьнар 
долу стаг оьшу. Цуьнан ойланаш 
цIена хила еза, гIуллакхаш – хьа-
нал. Делахь-хIета кIорггера ойла 
а еш, сих а ца луш сацамаш тIеэца 
беза цо. Оццу хенахь кIеда-мерза, 
хьесапдан хууш хила веза. Цуьн-
ца цхьаьна, гIуллакх зулам дарх, 
къепе талхорах хьакхаделча шога 
а, луьра а хила веза. И дикаллаш 
шайца йолу цхьа а стаг ца го суна.

Харжамийн комиссехь канди-
датан тоьшалла (удостоверени) 
схьаоьцуш ас элира: «Нагахь санна 
иштта стаг гучувалахь, халкъо цуь-
нан гIо а лацахь, со Президентан 
дарже кандидат волчуьра дIавер ву, 
цунна гIо дан а хIуттур ву. Рейтин-
геххий, хаттамеххий дерг аьлча, 
иза юкъараллин ойла дIасахьийзор 
ду. Харжамийн жамIаш 6-чу октя-
брехь девзар ду. Иза мехала киртиг 
ю. Цхьана агIор 6-гIа октябрь гена 
а ду, вукха агIор герга а ду. ХIунда 
аьлча, вай Делах тешаш нах ду. Вай 
мел деш дерг Лекхаволчун лаамца 
деш ду. Хиндерг а Делан лаамца 
хила дезаш ду, хир долуш ду. На-
гахь санна суо Президент харжахь 
ас иза а дийр ду, важа а дийр ду 
бахар вайн Iадатехь дац. Нагахь 
санна АллахIан а, вайн халкъан 
а лаамца со Президент хIоттахь, 
ас кхин а доккхачу жоьпаллица, 
лаамца, ницкъаца кхочушдийр ду 
айса цIеначу нийятца, ойланца 
дIадолийна хилларг».

Президентан харжамаш Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжина шен 
хьомечу махкахь машар хилийта-
рехьа, Нохчийн Республикин халкъ 
зовкхе кхачорехьа дIаболийна 
хилла чолхе некъ, очакхе некъ 
кхидIа а дIабахьар дара. И хар-
жамаш цо вовшахтоьхна бара, 
референдум а, керла Конституци а 
санна. Нохчийчоьнан халкъана а, 
Россин куьйгаллина хьалха а оцу 
харжамийн жамIех долу доккха 
жоьпалла хаалора цунна шена 
тIехь. Ахьмад-Хьаьжина ца лаьара 
оцу харжамийн жамIашца шайн 
халкъах дIахаьдда болу, цуьнан 
проблемаш а, сатийсамаш а бевзаш 
боцу, республика политикин а, 
социально-экономикин а йоккхачу 
кризисера хьалхаяккха хьуьнар 
доцу политикаш Iедале богIийла. 
Республикина далатохар хилла 

дерза тарлора церан кхачамбацарш. 
Иштта хьал хIоттар нисделча фе-
деральни а, нохчийн а Iедалш нох-
чийн къийсамийн юьххье юхадерза 
дезаш хирдара, нохчаша баланаш, 
гIайгIанаш, Iазап хьегар кхин а 
иттаннаш шерашна дах а деш.

Кадыров Ахьмад-Хьаьжина 
Iаламат чIогIа мехала дара хар-
жамаш цIена, хьанал, массеран а 
(кандидатийн) цхьабосса бакъо-
наш, таронаш йолуш хилийтар. 
Цуьнан жамIаш цхьаьнгга а шеконе 
ца дахкийта. Цундела цо дерриге 
а дира харжамаш дIахьочу хенахь 
тергамхой Россера хилла ца Iаш, 
ткъа иштта кхечу мехкашкара а, 
дуьненаюкъарчу организацешкара 
а хилийтархьама.

ДЕЛИМХАНОВ АДАМ,  
Россин Пачхьалкхан  

Думин депутат.
(«Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
– нохчийн халкъан сийлахь 

кIант» книги тIера) 

А.-ХЬ.КАДыРОВ ДАГАЛОЦУШ

Маршоне – очакха некъ

«гражданин а, полици а» – 
юкъараллин кампани
Нохчийчохь дуьххьара дIахьур ю «Гражданин а, полици а» цIе йолу Ерригроссин 

юкъараллин кампани.
Иза дIаяхьарца доьзна а, «Хельсинан барташ кхочушбаран гIолацаран Москван тоба-

нан» (МХГ) партнер йолчу «Антикоррупционни туш» Къилбаседа Кавказан федеральни 
округан юкъараллин организацис толлур ду полицин (меттигерчу полицин дакъошкахь 
а) а, УГИБДД-н а отделашкахь долу хьал. Иштта дIахьур ду полицин белхахошна анке-
тировани яран гIуллакх а.

Республикехь кампани дIаяхьарна лерина чоьхьарчу гIуллакхийн министерствехь 
йоккха кхеташо хилира хIокху деношкахь. Цигахь дакъалецира УГИБДД-н а, участковийн 
а, полицин а, юкъараллин къепе Iалашъяран а отделийн векалша а, Нохчийн Республикин 
чоьхьарчу гIуллакхийн министерствехь йолчу Юкъараллин палатин декъашхоша а, юьй-
цуш йолу юкъараллин кампани дIаяхьаран векалша а. Цигахь дийцаре дира республикехь 
кампани дIаяхьар а, цуьнца нийса а догIуш, бакъонаш ларъяран органийн отделашкара 
хьал таллар а.

Цхьаьнакхетарехь билгалдаьккхина ма-хиллара, «Гражданин а, полици а» юкъараллин 
кампани дIаяхьаран Iалашо ю чоьхьарчу гIуллакхийн органаша бечу белхан озабезаме 
боцу мах хадор а, иза бахархошна дIабовзийтар а.

Дагадоуьйту карарчу шарахь «Гражданин а, полици а» юкъараллин кампани 1–31-чуй 
августехь дIахьуриг хилар. Иза дIаяхьарехь коьрта дакъа лоцуш ю «Хельсинан барташ 
кхочушбарехь гIо лацаран Москван тоба».

нохчийн республикехь 
адамийн бакъонаш ларъя-
ран векала нухажиев нур-
дис дакъалецира россин 
Федерацин харжамийн 
коьртачу комиссис а, рос-
сехь адамийн бакъонаш 
ларъяран векалан аппара-
то а дIаяьхьначу кхеташо-
нехь.

Кхет ашо лерина  яра 
Россин Пачхьалкхан Ду-
мин ворхIалгIачу кхайкха-
ман депутатийн харжамаш 
дIабахьарна. Цигахь дийца-

ре дира харжамийн комис-
сеша пачхьалкхан урхал-
лин органашца (харжамаш 
дIабахьарехь дакъалаца векал 
йина йолчу) цхьаьна болх ба-
ран а, харжамаш дIабахьарна 
кечамаш баран а хьокъехь 
долу гIуллакхаш.

Кхет ашо чекхъяьлча 
Нухажиев Нурдис билгал-
даьккхира Нохчийчоьнан 
харжамийн кампанешкахь 
юкъараллин терго латторан 
зеделларг хилар.

– Кхеташонехь дийцаре 
дира харжамийн комиссеша а, 
пачхьалкхан урхаллийн тайп-
тайпанчу органаша а харжа-
маш дIабахьарехь берттахь 
терго латторан гIуллакхаш. 
Амма суна билгалдаккха лаьа 
Нохчийн Республика харжа-
мийн кампанеш дIаяхьарехь 

харжамийн комиссеша а, 
пачхьалкхан урхаллин орга-
наша а терго латтийна ца Iаш, 
юкъараллин терго латторехь а 
зеделларг долуш хилар. Цул 
сов, цхьа а шеко яц, хIоразза 
а санна, карарчу шарахь а 
республикехь харжамаш лак-

кхарчу тIегIанехь дIахьуриг 
хиларан, – элира цо.

Билгалдаккха догIу карар-
чу шеран 18-чу сентябрехь 
Россехь дIахьур долчу Ерри-
гроссин харжамийн дийнахь 
Нохчийн Республикерчу хар-
жамхоша Россин Федерацин 
Пачхьалкхан Думин депуташ 
хаьржина ца Iаш, республи-
кин Куьйгалхо а, Парламен-
тан депутаташ а хоржург 
хилар.

– Республикин куьйгал-
ло харжамаш кхоччуш дика 
дIабахьарна оьшуш долу хье-
лаш кхуллуш ду хIинца а. Иза 
ламаст а хилла схьадогIуш 
хIума ду кхузахь. Я со, я ре-
спубликин бахархой а саготта 
бац, 18-чу сентябрехь респу-
бликехь дIахьур йолу харжа-
мийн кампани хIилланаш а ца 
лелош, лаккхарчу тIегIанехь 
дIахьуриг хиларна. Ткъа 
сан аппаратан белхахоша 
терго латтор ю республи-
кин харжамхойн бакъонаш 
ларъяйтарна тIехь, – элира 
Н.Нухажиевс.

Цул сов, цо хаийтира, Нох-
чийн Республикехь адамийн 
бакъонаш ларъяран Векал 
волчохь тергаман кхеташо 
кхоьллина хилар а. Оцу кхе-
ташонан декъашхоша респу-
бликин бахархойн харжамийн 
бакъонаш  ларъяран монито-
ринг латтор ю.

Иштта, 18-чу сентябрехь 
республикехь дIахьур бол-
чу харжамашна тIехь терго 
латторехь а, харжамхошна 
шайн бакъонаш йовзийтарехь 
а дакъалоцур ду кIоштийн 
администрацешкахь кхоь-
ллинчу юкъараллин кхета-
шонаша а.

И.АДАМОВ

ЕРРИГРОССИН ХАРжАМИЙН ДЕ ТIЕКХОЧУШ

Юкъараллин 
терго латторан зеделларг ду 
Нохчийчоьнан

соьлжа-гIаларчу ста-
ропромысловски кIоштахь 
сихачу боларца дIахьош 
ду энерги Iалашъяран 
системаш (ESS) арахеца-
ран завод яр. 30 мВт*ч 
нуьцкъалла йолуш хир ю 
и системаш. завод юкъая-
хийтина нохчийн респу-
бликехь уггаре а мехала 
лоруш йолчу инвестицийн 
проекташна. иза ярна 
тIехь терго латтош ю ре-
гионан экономика, мохк 
кхиоран а, махлелоран а 
министерство. 

Завод ечохь хилира хIокху 
деношкахь Нохчийчоьнан 
Правительствон Председате-
лан заместитель – экономика, 
мохк кхиоран а, махлелоран а 
министр Магомадов Iабдул. 
Иза хьаьжира дIахьош болчу 
белхийн дикалле. Министр 
резахилира говзанчийн балха-
на а, белхан боларшна а.

Магомадов Iабдуллас 
аьлла ма-хиллара, проект 
кхочушъеш бу «Чеченнефте-
химпром» ООО-н говзанчаш. 
Юкъаехкинчу инвестицийн 

барам 570 миллион сом бу. 
Литий-ионни аккумуляторш 
яран производственни лини 
яийтина Къилба Корейрчу 
«КОКАМ» компанис. Обору-
довани дIахIотторан а, нисъя-
ран а, балхана кечъяран а 
белхашна куьйгалла деш ву 
«КОКАМ» компанин вице-
президент Ки Хйонг Йонг. 
Цхьа а хIума шен тидамера 
ца долуьйтуш, сема болх беш 
ву иза. Карарчу хенахь цуьнан 
куьйгаллица компанин гов-
занчаша дIахьош ду произ-
водственни лини вовшахтасар 
а, балхана кечъяр а.

– Проект кхочушъеш ю 
Россин Федерацин Прези-
дентан В.В.Путинан майхь-
лера Указаш кхочушдаран 
гурашкахь. Оцу Указашца 
тIедуьллуш ду лаккхара тех-
нологеш а, Iилманан буха 
тIехь йолу а продукци ара-
хецар экономикин декъехь 
алсамдаккхаран декхар. Иза 
кхочушдаран Iалашонца 
еш ю хIара завод, – элира 
I.Магомадовс.

Проект кхочушъяро цкъа 
хьалха таро лур ю, мульти-

пликативни эвсаралла хьеса-
пе ца эцча а, лаккхара произ-
водительни 42 белхан меттиг 
кхолла. Оцу декъехь болх 
бан оьшуш болу говзанчаш 
хIинцале а Iамийна Къилба 
Корейхь. Производственни 
лини хIокху шеран август 
беттан чаккхенехь болх бан 
йолаялийта езаш ю. Билга-
лйинчу хенахь иза йина ериг 
хиларх тешаво тахана заво-
дехь лаккхарчу жигараллица 
дIахьош болчу белхаша.

– Цул тIаьхьа дIахьур ду 
шайн нуьцкъалла 125 МВт*ч 
йолу литий-ионни аккумуля-
торш арахецаран шолгIа лини 
яран гIуллакхаш. Проектана 
юкъаехкинчу инвестицийн 
барам 7,6 миллиард сом бу. 
Завод йина яьлча кхузахь бел-
хан 800 керла меттиг хир ю», 
– элира министра Магомадов 
Iабдуллас.

Ведомствон пресс-службо 
дийцарехь I.Магомадовс шен 
хаддазчу тергонехь латтадо 
завод яран гIуллакх.

С.ХУСЕЙНОВ

ЭКОНОМИКА

Завод ю еш

ХААМ
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хууш ма-хиллара, 
ши шо даьлча, 2018-чу 
шеран 22-чу июнехь 
(асаран баттахь) ши 
бIе шо кхочу соьлжа-
гIала йиллина. россин 
Федерацин президен-
тан путин Владимир 
Владимировичан ука-
заца нийса а догIуш 
и юбилей шуьйра 
билгалйоккхур ю нох-
чийчохь а, къилбаседа 
кавказехь а, ерриге а 
россехь а. оцу дезачу 
денна кечамбаран гу-
рашкахь тхан газетан 
агIонаш тIехь оха зор-
ба тоха йолайо вайн 
гIалин селхенах а, 
таханенах а, соьлжа-
гIалин а, цуьнан ура-
мийн а историх а дуьй-
цуш йолу материалаш.
рубрика дIайолайо вев-
заш волчу яздархочун, 
публицистан кусаев 
Iадизан соьлжа-гIала 
йилларан хьокъехь 
йолчу очерка тIера. 

… Паччахьан эскарша, 
Соьлжа-хи тIе а кхаьчна, 
цуьнан уггаре а дуткъачу, 
готтачу логан бердашца 
туп туьйхира бIешерийн 
луьстачу хьуьна юккъехь. 
Цигахь гIап хIотто сацам 
бира инарлас Ермолов 
Алексей Петровича. Иза 
йиллар дIадоладелира 
инзаре чолхечу хьелаш-
кахь. Хеталора, нохчий 
хилла ца Iаш, дерриге 
а Делан Iалам дара иза 
йилларна дуьхьал. Цунах 
лаьцна тIахьуо шен да-
галецамашкахь дийцира 
хIетахь хиллачу Кавка-
зан корпусан, иштта шех 
олуш хиллачу, Кавказан 
проконсула инфантерин 
(гIашсалтийн эскаран) 
инарлас А.С.Ермоловс: 

«Совца ца совцуш, 
кхаа кIирнах кхевсина 
ихначу догIанаша, аьх-
ке йоллушехь, Iаламат 
шийла лаьттинчу хенан 
хIоттамо чIогIа новкъарло 
йира тхуна, гIап йилла-
ран белхаш дIаболорна 
тIехь йина ца Iаш, ткъа 
гIишлош яран коьчалшна 
тIеххьий, гIопан бустам 
баккхарна тIеххьий. Оцу 
хиламо кхин а чIагIбора 
нохчий тхо кхуза йоц-
цачу ханна даьхкина ду 
бохучу ойланехь. Тхо гIап 
дIахIотто дуьйладелча 
а ца бовлура уьш, оха 
моттаргIанаш йо бохучун-
ний, оха шаьш Iад битаре 
сатийсарний тIера». 

«Юьхьанца нохчаш-
на моьттура, – кхидIа 
яздо А.П.Ермоловс шен 
дагалецамашна тIехь, – 
гIап хIоттор шаьш кхе-
роран ойланца еш йолу 
бIарлагIа ю, шаьш сатоьх-
чахьана, чIагIделчахьана, 
тхо, жимма латта а лаьт-
тина, кхераделла, тхаьш 
схьадаьхккинчу, тхайн 
зила тIе дIагIур ду». 

Э х ха р  а  с е в ц и р а 
догIанаш, дIанисбелира 
– мухха елахь а, аьх-
ке ма яра арахь! – хе-
нан хIоттам. 22-чу ию-
нан Iуьйренца, полкан 
мозгIара ламаз дешна, 
доIа дина, лаьттан хьал-
хара бIал схьааьхкира бе-
лаца. ДIаболабелира болх. 
Цул тIаьхьа кхо бутт баьл-
ча, юьззина дIахIоьттира 
Соьлжа-хица ян йолий-
начу гIопех хьалхарниг. 
Ша инарлас кураллица 
ма-аллара, «Нохчийн дег-
наш чу кхерам тасаран 
Iалашонца» йиллинчу 
оцу гIопана «Грозная» 
(«Буьрсаниг») аьлла цIе 
а тиллира А.П.Ермоловс. 

ХIунда йиллира и 
гIап Нохчийчоьнан дега 
юккъехь? Муха хилира 
цуьнан тIаьхье? Оцу хат-
таршна жоп дала хьовсур 
ду вай хIокху очеркехь. 

X I X -чу  б I ешер ан 
юьххьехь Нохчийчоьно 
Iаламат чIогIа дуьхьа-
ло йинера Россин импе-
рин мехкаш дIалецаран 
политикина. МуьтIахь 
боцу мохк дIатебаран 
Iалашонца Къилбаседа 
Кавказе хьажийна вара 
1812-чу шеран Даймехкан 
тIеман Турпалхо, инарла 
Ермолов Алексей Петро-
вич. Иза къаьсттина чIогIа 
нохчий ца безашший, цун-
дела цаьрца болчу тIамехь 
Iаламат йоккха къизалла 
гойтушший вара. 

Д у ь х х ь а р а 
А.П.Ермоловна дага-
деанера Терк а, Соьл-
жа а хишца цхьамогIа 
гIалагIазкхийн станицаш-

ший, чIагIонашший яхкар. 
Церан Iалашо яра нохчий, 
лаьмнашка хьалалаьхки-
ча, шайн чIаьжнашкахь 

дIакъовлар, уьш я ма-
цалле байъийта, я тIеман 
тIелатаршкахь берриге а 
хIаллакбан. Оцу зIенан уг-
гаре а ондачарах цхьа чIуг 
яра «Грозная» («Буьрса-
ниг») аьлла, шена цIе а 
туьллуш, Соьлжи тIехь 
хIоттийна гIап. Иза йил-
линера хино гола тухуш 
уггаре а готта йисинчу 
меттехь, Нохчийчохь 
хьалхара тIом эккхале, 
А.П.Чеховн цIарах сквер 
хиллачу меттехь 1818-чу 
шеран 22-чу июнехь (та-
хана и исбаьхьа сквер йо-
цуш ю. Саьнгар яьккхина, 
нисдина Соьлжин харш. 
Цигахь хIинца лаьтташ 
ду республикин Куьйгал-
хочун а, Правительствон 
а    беза хьеший тIеэцаран 
цIай, «Фирдаус» фирмин 
гайтаран хIусаммий). 

И гIап йилларан коьр-
тачу Iалашонах лаьцна 
иштта яздора оьрсийн 
Iилманчас, Кавказ тал-
лархочо Л.П.Лавровс: 
«ТIемаш а беш, инарла 
Ермолов Нохчийчоьнан 
кIоргене кхаьчча, 1818-чу 
шарахь цуо кхузахь гIап 
а йиллина, «Буьрсаниг» 
аьлла цIе тиллира цунна. 
Ермоловн ойланехь дара, 
«Нохчий кхерорхьама 
гIап а хIоттийна», ламан-
хой берриге а хIаллакбар. 

ТIеман бIонан хьал-

хара тоба Оьрза-ГIалара 
(Червленни станицера) 
Соьлжи тIе схьаялаяле 
дуьйна нохчашна хьалххе 
доттагIашкахула хиира и 
эскар стенна догIуш ду, 
цуьнан полкаша хIун до-
хьу, церан походан муха 
тIаьхье хир ю. Царна 
шайн ма-хуьллу дуьхьало 
ян а сацам бира нохчаша. 

Ткъа тIамца Соьл-
жи тIе хьажийна эскар 
хIумма а кIезиг а даца-
ра. Цунах лаьцна иштта 
яздо А.П.Ермоловс шен 
тIаьхьуо язбинчу «Йоза-
наш» бохучу дагалеца-
маш тIехь: «Георгиевск-
ГIалара вахара со Гребен-
ски (Яна-Кхаьлла)  эска-
ран коьртачу меттаматте 
Оьрза-ГIала. Цунна гена 
йоццуш  кечйина яра Нох-
чийчу доьлхучу эскаршна 
Теркал дехьадовлийла… 

24-чу майхь (1818 шо 
– I.К.) дехьаелира, нох-
чийн агIорхьара цхьа а 
дуьхьало йоцуш, 8-чуй, 
16-чуй егерски полкийн 
еа батальонаххий, Тро-
ицки гIашсалтийн полкан 
цхьана батальонаххий, 
ГIебартойн полкан цхьана 
батальонаххий лаьтташ 
йолу эскаран тоба. Оцу то-

банца яра иштта батарей-
ни  ялх, яйн ялх, говрашна 
тIаьхьа тосу йиъ йоккха 
топпий, пхи бIе стаг ли-

нейни гIалагIазкхий. Цхьа 
ротий, ши йоккха топпий 
дехьаволийла ларъян а 
йитина, ерриге а тоба 
цхьана дийнахь Терка 
тIера Соьлжа-хи тIе кхе-
чира». 

Муха тIеIаткъам бира 
бIонан оцу боламо а, 
Соьлжа-гIап ян йолоро 
а нохчийн дахарна, Ер-
моловс кхидIа а дуьйцу 
шен дагалецамашкахь: 
«Теркаца йолчу машаре 
ю шаьш бохучу нохчийн 
ерриге а яртийн дай тхан 
эскарца бара. Амма оцу 
ярташкахь, кхечу ярташ-
кахьчул а дукха буй-те 
аьлла, бара хьалха за-
манчохь пачхьалкхан 
эскарийн зилашна динчу 
дерриге а тIелатаршкахь 
дакъалаьцна болу зулам-
хой. Оцу машаречу яр-
ташкахь совцура уьш, 
цхьа а дуьхьало йоцуш 
зил тIе богIучу маша-
речу нохчаша, оьрсийн 
эскарийн латтарехь а, 
гIалагIазкхийн дахарехь а 
ледарло а карийна, шайна 
зен хир доцуш, тIелата 
нийса некъ гайтталц. 

Оцу зуламхойн цхьа 
жима дакъа бен къайла 
ца даьллера Теркан аьрру 
агIорчу йистошца Iохкучу 
нохчийн ярташкахь, – 
яздо кхидIа а Ермоловс, 
– биснарш берриге а тхан 

лагерехь хуьлура, ас уьш 
къаьсттина хьеста а хьоь-
стура, уьш шайн цIенош 
чохь паргIат бехийла, 
цара салташна дохка цар-
на чIогIа оьшуш долу сур-
саташ кхоьхьийла лууш. 
Лагерехь оцу ярташкара 
балийна амалтхой а бара». 

Боламан юьххьехь ду-
ьйна паччахьан эскаршна 
дуьхьало ян йолийра нох-
чаша, цара дохьург хIун 
ду шайна гуш а, хууш 
а санна. ГIараваьллера 
хIетахьлера нохчийн баьч-
ча Таймин Бийболаттий, 
Гермчигара имам Iабдул-
Къедаррий, шаьшиннан 
бIо вовшах а тоьхна, оцу 
эскаршна дуьхьал Терка 
тIе вахара, уьш юхатоха 
ойла йолуш. Хьалхара 
тасадалар хилира нох-
чийн Ширачу юьртана 
гена доццуш, оьрсийн 
эскарш Теркал сехьа 
довлучу хенахь. Амма 
ницкъ ца тоьира оьрсийн 
бIо сацо – юхадовла дий-
зира. Юхабевлла, нох-
чий тIамна чIагIбелира, 
хIинца Нефтянка хи дол-
чу меттехь. Цигахь хил-
лачу шолгIачу тIамехь, 
уллохь йоккхачу тоьпан 
хIоъ иккхина бакъдуь-

нена дIавахара, хала чов 
хилла Гермчигара имам 
Iабдул-Къедар. Паччахьан 
эскаран боккхачу ницкъа-
ций, керлачу герзашций 
лара ца бина, шозлагIа 
а юхабевлла шайн-шайн 
ярташка дIасабахара нох-
чийн бIаьхой, баьччас 
Таймин Бийболата шайга 
юха кхайккхалц. 

«Буьрсаниг» гIап йил-
линчул тIаьхьа, юьхьан-
ца шайгара цхьа а тайпа 
зен-зулам а, оьгIазалла а 
ца хаайолуьйтура оьрса-
ша, мелхо а нохчашкара 
– уллорчу ярташкарчу 
бахархошкара – шайна 
гIо-накъосталла оьшуш 
хилар схьахоуьйтура. 
Наг-наггахь и гIо нуьц-
къаха а дойтура цаьр-
га: Кавказерчу Эскарийн 
Коьртакомандующис 
А.П.Ермоловс «дицдора» 
нохчий шен эскарехь а, 
шен лайш а цахилар. Цун-
дела оьрсийн а, нохчийн а 
юкъаметтигаш де-дийне 
мел дели телхаш, юхуш 
схьайогIура. 

Ермолов Алексей Пе-
трович, гIуллакх цхьаннах 
а ца тешош, ша куьйгалла 
деш вара Соьлжа-гIап 

яран белхаш тIехь. Цуо 
тIаьхьа яздора шен дага-
лецамашкахь: «Тхоьгахь 
шайн амалтхой болчу 
ярташка дина омра дара 
гIап ечарна хьуьнан коь-
чалшца кхачоран хьокъ-
ехь. Уллохь йолу ярташ 
ца яьхьара аьлларг ца дан. 
Ткъа генахь йолчуй, я юь-
къа хьун бахьана долуш 
некъаш доцчу Хан-ГIала 
олучу готтачу тогIи чохь 
йолчуй ярташа, дечкан 
коьчалш латто дуьхьало 
йина, дIахаийтира шаьш 

цхьа а тайпа декхарш 
тIелаца, оьрсашца цхьа а 
тайпа юкъаметтигаш лат-
то декхарийлахь цахилар. 
Ткъа тхоьца юкъамет-
тигаш латтош болчарна 
цара кхерамаш туьйсура, 
церан даьхни дIа а дуьгур 
ду, ярташна тIе а летар ду, 
бохуш». 

Амма цхьаццабол-
чу (масала, историкин 
Iилманийн докторан 
Ш.Гапуровн, кандидатан 
С.Умаровн) Iилманчашна 
оцу кхерамаш тийсарех а, 
тIелетарех а хетарг кхечу 
кепара ду. Цара дийца-
рехь, и кхерамаш туьй-
суш берш а, тIелатарш 
деш хилларш а шаьш 
оьрсий хилла. Буьйсанан 
боданехь юьрта тIе а ле-
тий, иза яга а йой, къайла 
бовлуш хилла уьш. Ткъа 
Iуьйренца, хилларг къа-
сто, арз дохьуш, юьртахой 
баьхкича, оьрсаша я уьш 
шаьш бехке беш хилла, 
хьуьнан коьчалш ца йо-
хьуш, шайна новкъарло-
наш ярна, я тешам бол-
луш олуш хилла, шаьш 
цхьа а тайпа тIелатар ца 
дина, ткъа динехь, иза 
шаьш нохчаша дина олий: 
Iаьржачу боданехь хьаьн-

га къасталур ду зуламхой 
муьлхачу къомах хилла. 

И дерриге а оьрсаша 
деш хилла машаречу а, 
паргIатонехьа къуьйсучу 
а, лаьмнашкарчу а, аре-
нашкарчу а нохчийн во-
вшах тешам байархьама, 
царна юкъа питана а тес-
на, оьгIазло а йина, уьш 
вовшахлатийтархьама. 
Амма и харцо, къизалла 
цхьа бекхам боцуш ца 
юьсура: нохчаша, шайн 
маьрша дахар лардеш, 
шайн ма-хуьллу дуьхьало 
йора паччахьан эскаршна. 
Ша А.П.Ермоловс, ца 
ваьллачу денна, лаккхара 
мах хадабора нохчийн 
тIеман говзаллин а, церан 
стогаллин а, майраллин а, 
хьекъалан а. 

Инарлас яздора шен 
дагалецамашкахь: «Юь-
къа хьун яьлла Хан-
ГIалин тогIи чIагIъян йо-
лийна, кIорга саьнгарш 
йохуш, лаьттах лекха 
валаш деш. Дерриге а 
некъашца («Буьрсачу» 
гIопера кхерам ца хилий-
та – I.К.) хаш а, пикеташ 
а хIиттийна. Наггахь бен 
буьйса ца йолу нохчий 
тIе ца леташ: гIопана 

дуьхьаларчу хин дехьар-
чу берда йисте богIий, 
цунна тIе тоьпаш етта 
цара. Оха хIиттийначу 
цхьана меттахь лаьттачу 
а, дIасалелачу а хашна, 
иштта хьуьнах ягориг 
йоккхучарна а тIе а лета-
ра уьш майрра. Цундела 
дукха хуьлура вовшийн 
кхийсарш яр. ХIетте а тхо 
а даима кийча хуьлура 
дуьхьал  тIом бан». 

Буьрса гIап йилларан 
коьрта Iалашо яра, хьал-
ха вай ма-аллара, нох-
чий, токхечу аренашкара 
лаьмнашка дIалаьхкина, 
готтийчу чIаьжнашкахь 
дIакъовлар, уьш шело-
не а, мацалле а байъий-
тар, я тIеман ницкъаца 
гора хIиттор, я берриге а 
хIаллакбар. Лаа олуш ма 
дацара чалтача Ермоловс 
нохчех лаьцна: «Дика 
нохчи – велла нохчи ву», 
«Суна синтем хир бац 
цхьа нохчи  дуьненахь 
дийна мел ву», иштта дIа 
кхидолу а дешнаш. 

Буьрса гIап йилла-
ран Iалашонах ша иштта 
яздора А.П.Ермоловс: 
«Нохчийн лаьтта тIехь ян 
йолийна гIап. Цуо шен 
латтарца гатте хьовзор 
бу уггаре а токхечу лат-
танийн дай. Иза лаьтташ 
ю Кавказан зилан уггаре 
а бегIийлачу новкъахь, 
Хан-ГIалин чIожана гена 
йоццуш. Цунна цIе тилли-
на «Буьрсаниг» (Грозная), 
аьлла. Белхаш бечу хенахь 
нохчаша шайн ма-хуьллу 
дуьхьало а, новкъарло а 
йира тхуна. Кест-кеста 
меттигаш нислора, сал-
таша белаш а юьтий, гер-
заш кара оьций, тIелатар 
тIамца юхатухуш». 

Буьрса гIап юьллучу 
хенахь, жимма а шай-
на кхераме йолу а, я 
гIопан дозанаш шорлуш, 
тIаьххьара цуо шена чу-
лоцур йолу а нохчийн 
ярташ ягош, йохош, отуш, 
Нохчийчоьнан аренаш-
ца даьржира паччахьан 
эскарш. Цара дечух лаь-
цна Кавказерчу корпу-
сан Коьртакомандующис 
иштта яздора хазахетар-
ций, дозалла дарций: 
«Хан-ГIалина уллорчу 
ерриге а ярташкарчуй,  
пачхьалкхан эскарш шай-
на атта тIелетар долчу 
ярташкарчуй нохчаша я 
кхечу машаречу ярташка, 
я лаьмнашка дIабаьхьнера 
шайн бахамаш. Ткъа зу-
дарий а, бераш а, кхе-

рам эккхарций, уллорчу 
хьаннашкахь къайлабовла 
кийчча Iаш хуьлу: цигахь 
хьалхе дуьйна кечдина 
ду церан къайлах бенаш. 
Герггарчу аренашкахь 
хIаллакьхуьлуш ду, кхе-
раме хьал долу дела, хьак-
хаза дисина ялташ. Цун-
дела, аьхке йоллушехь, 
тхуна хааделла, нохчашна 
сурсаташ тоьаш цахилар». 

«Буьрсаниг» гIап йил-
лар инзаре боккха бо-
хам хилла дIахIоьттира 
тахана Соьлжа-ГIалано 
дIалоцучу лаьтта тIехь 
хиллачу нохчийн ярташ-
на. ГIала, дозанашкахь 
шорлуш, кхуьучу ше-
рашкахь, цунна юкъая-
хана, тIепаза яйна нох-
чийн яккхий а, кегий а 
ярташ: ЧIегIана (хьалха 
«ЦIен Варзап» («Крас-
ный Молот») завод хилла 
меттиг; тахана цигахь 
«Беркат» махлелоран туш 
ю); Iалхан-Юрт (хьалха 
С.М.Кировн цIарах йолу 
Культурин а, садаIаран 
беш хилла меттиг; тахана 
– республикин Куьйгал-
хочун резиденци); Хан-
ГIала (хьалха республи-
кин больница, «Космос» 

кинотеатр хилла меттиг, 
Соьлжин йист; тахана, 
республикин Куьйгалхо-
чун беза хьеший тIеоьцу 
меттиг); Эндере, Къули-
Юрт, ТуртIин кIотар 
(хьалха мехкадаьттанах 
гIуллакх ден а, химин 
а заводаш хилла, таха-
на еса лаьтташ йолу За-
водской кIоштан дозана-
шкара меттиг); Сарачан-
Юрт («Минутка» майда); 
Мамакхи-Юрт (тахана 
«Нефтемайск» поселок 
а, Грозненски кIоштан 
Первомайски станица а 
йолчохь); Доьлак-Юрт 
(тахана «Ипподромный» 
олу микрорайон ), иштта 
дIа кхин а. И гIуллакх 
тахана а дIадоьдуш ду. Та-
хана Соьлжа-ГIалин доза-
нашна юкъаяхна нохчийн 
уггаре а шира а, йоккха а 
йолу Соьлжа-Юрт, Керла 
Хан-ГIала, «Даймохк» 
совхоз-поселок, 3-чу со-
вхозан кIотар, иштта кхи-
ерш а. «Буьрсаниг» гIап 
йиллале а, Соьлжа-ГIала 
кхиа йолаялале а хьалха 
цхьана Заводской кIоштан 
дозанаш тIехь хилла нох-
чийн итт юрт, Ленин-
ски кIоштахь – ворхI, 
Октябрьски кIоштахь 
– ворхI, иштта кхин а. 
Соьлжа-ГIала кхуьуш, 
цунна юкъаяханчу нох-
чийн яртийн ерриге а 
цIерш билгалъяхалур яц 
тахана. Иза ца дадели-
ра шен хенахь историке, 
этнографе А.Бержега. 
«Нохчийчоь а, нохчий а» 
бохучу шен книги тIехь 
вайн махкахь хиллачу ер-
риге а яртийн, кIотарийн 
цIерш дIаязйира цо дуьх-
хьара. Амма, церан цIерш 
йохуш, хIетахь а (XIX-
чу бIешеран кхузткъе 
уьтталгIачу шерашкахь 
– I.К.) царах дукхах йол-
чарах «ягийна», «аьтта», 
«йоцуш ю», бохуш яздан 
дийзира Iилманчин. 

Иштта дIахIоьттина ю 
198 шо хьалха вайн респу-
бликин пачхье, шен оьма-
рехь кхузза аьтта (1918-чу 
шарахь БIеденойн тIамехь 
а, 1995-чуй, 2000-чуй 
шерашкахь Нохчийчохь 
кхихкинчу шина тIамехь 
а), кхузза юха а денъелла 
Соьлжа-ГIала. Вайн без-
ам. Вайн дозалла. Вайн 
хьомечу Даймехкан дог. 

I.КУСАЕВ
(Чаккхе еша 

тIейогIучу номерехь)

СОЬЛжА-ГIАЛА ЙИЛЛИНА - 200 ШО

ГIопа тIера – гIали тIе 

россин Iилманийн 
академин президента 
Фортов Владимира 
республикашкарчу 
Iилманийн академийн 
векалшца дIаяьхьначу 
кхеташонехь дакъале-
цира  саха-якути ре-
спубликин Iилманийн 
академин президента 
колодезников игора, 
башкортостан респу-
бликин Iилманийн 
академин президента 
гаязов альфиса, та-
тарстан республикин 
Iилманийн академин 
президента салахов 
мякзюма, нохчийн ре-
спубликин Iилманийн 
академин вице-
президента керимов 
ибрахIима, ткъа ишт-
та россин Iилманийн 
академин академика-
ша нигматулин робер-
та,  месяц  геннадийс.

  К х е т а ш о н е х ь 
дийцаре дира Ро ссин 
I и л ма н и й н  а ка д е м и с 
а ,  ре спубликашкарчу 
Iилманийн академеша а 
цхьаьна гIуллакхаш дар 
а, Iилманан белхан эвса-
ралла айарца доьзна дан 
дезарш а.

   «Тхан белхан ла-
заме меттиг ю керлачу 
хьелашкахь регионаш-
карчу Iилманан учреж-
д е н е ш ц а  г I ул л а к х а н 
юкъаметтигаш нисъяр, 
х Iинца  а  карийна  яц 
цхьаьна гIуллакхаш да-
ран гIолиейолу кеп», – 
билгалдаьккхира, кхе-
ташонан болх болош, 
академика В.Фортовс.

   Республикашкарчу 

Iилманийн академийн ку-
ьйгалхоша дийцира шайн 
учрежденийн балхах лаь-
цна. Оцу я вукху къоман 
ламасталлин культура, 
мотт, истори, литература 
талларехь боккха болх бо 
цара, иштта маьIне талла-
маш бо геологин, эколо-
гин Iаламан тIаьхьалонех 
пайдаэцаран дакъош-
кахь, жигара дакъалоцу 
республикийн бахаман 
тайп-тайпана дакъош 
кхиоран программаш 
хIитторехь а ,  цуьнца 
доьзна Iилманан талла-
маш барехь а. Кхеташо-
нан дакъалацархошна 
хетарехь, академийн бел-
хан зеделларг Iилманан 
учрежденешкахь мелла 
а шуьйра даржо дезаш 
ду. Цуьнца доьзна оьшуш 
хета олу гIуллакхашна 
лерина Россин Iилманийн 

академин президиуман 
кхеташо дIаяхьар. 

   Республикашкарчу 
академийн (вай лакхахь 
цIерш яьхначу еа ре-
спубликехь бен шайн 
академеш ян а яц) бел-
хан хьелаш а, финан-
сировани яр а, Россин 
Iилманийн  академин 
Iилманан учрежденешца 
йолу юкъаметтигаш а 
шайн-шайн башхаллаш 
йолуш ю. Масала, Нох-
чийн Республикехь а, Та-
тарстанехь а академешна 
финансировани  яр ре-
спубликийн законашца 
къастош ду, ткъа Саха-
Якутехь ахчанца кхачо-
яр пачхьалкхан заказаш 
кхочушъярца доьзна ду. 

Ала дашна, Саха-Якутин 
дукха томашкахь йолу 
истори язъярна респу-
бликин Правительствос 
хIора шарахь 28 миллион 
соьман барамехь ахча 
къастадо. Цул сов, Рос-
син Iилманийн академин 
дIахIоттамехь а баккхий 
хийцамаш хилла. Кхоь-

ллина керла учреждени 
– Iилманан организацийн 
федеральни агентство 
(ФАНО). ХIинца а къаь-
стина ялаза ю РАН-на 
а, ФАНО-на а юкъара 
юкъаметтигаш. Цкъацкъа 
тайп-тайпана хуьлу оцу 
шина учрежденин ре-
гионашкарчу Iилманийн 
учрежденийн балхе хье-
жар а. Масала, ФАНО-
на ерриге а Iилманан 
у ч р е ж д е н е ш  ц х ь а н а 
туьшахь вовшахкхет -
та хилар бакъахьа хета, 
РАН-на хетарехь, гIолехь 
хир ду регионашкахь 
Iилманан кхеташонаш 
хилар. Оцу  дерригено 
а шен Iаткъам бо ре-
гионашкарчу Iилманийн 
учрежденешна, ша аьл-
ча, республикашкарчу 
Iилманийн академешна. 
ХIоьттинчу хьелашкахь 

Iилманийн академийн ку-
ьйгалхошна оьшуш хета 
уьш – республикашкара 
Iилманийн академеш – 
Россин Iилманийн ака-
демис шен Iуналле эцар, 
субъекташкахь цуьнан 
векалаллаш санна а ла-
ралуш. Вуьшта аьлча, 
Россин Iилманийн ака-
демин цIарах гIуллакх 
дан йиш хиларо церан 
сий-ларам а ойъур бара. 
Кхин цхьана хIуманна 
тIе тидам а бахийтира 
кхеташонан дакъалацар-
хоша. ТIеэца кечдеш дол-
чу Iилманан хьокъехь 
Законан 12-чу статьяца 
билгалдеш ду Россин 
Федерацин субъектийн 
шайн Iилманан структу-

раш кхолла бакъо хилар. 
Оцу статьяхь республи-
кашкара Iилманийн ака-
демиш гайта еза аьлла 
хета церан куьйгалхош-
на,  уьш йолуш хилча 
муххале а. Республикийн 
куьйгалхоша куьйгаш 
а яздеш, и предложени 
юкъаялийча, шаьш цуь-

нан гIо лоцург хилар ха-
ийтира В.Фортовс. ЧIогIа 
маьIне ду ФАНО-х йозуш 
йоцуш, шаьш ехкинарш 
регионийн куьйгалхой 
болуш, республикийн 
правительствийн куьй-
галли кIел Iилманийн 
академеш хилар. Царна 
оьшу харжаш яр а (фи-
нансировани) республи-
кийн бюджетан чоьтах 
хила догIу.

   Кхеташонехь билгал-
делира Россин Iилманийн 
академи республикашка-
ра Iилманийн академеш 
кхиаре а, цаьрца цхьаь-
на гIуллакхаш даран, 
гIуллакхаллин юкъамет-
тигаш хиларе а хьашт 
долуш хилар.  Цуьнан 
дакъалацархошна хета-
рехь, и дара коьртаниг.

Хь.АБАЕВ

IИЛМА

МаьIне кхеташо
хилира хIокху деношкахь Россин Iилманийн академехь
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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.
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хенан хIоттам

ДIахьош ду 2016-чу шеран шолгIачу эхашарна 
«Даймохк» газете язбалар.

2007-чу шарахь дуьйна вайн газет кIирнах кхуз-
за арадолуш ду.

«Даймохк» газетехула шун хоийла хир ду нох-
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цIа дIадохьуш – 923 сом 76 кепек. 
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ламазан хенаш

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

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

18-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +30 градус,  екхна а йолуш, 
буьйсанна… +19 градус, екхна а йолуш.

2016-чу шеран 1-чу январехь-
лерчу талламашна тIедоьгIна 
аьлча, нохчийн республикин 
библиотекийн фондехь 1 654 140 
книга ю. хIора шарахь, хIора 
библиотекин фонд тIеюза езаш 
ю керлачу книгашца. пачхьалк-
хехь хIоьттина кризис бахьана 
долуш, уьш тIеюзуш яц. 2014-чу 
шарца дуьстича кху шарахь 111 
778 книга кIезиг еана респу-
бликина. регионехь хиллачу 
тIемаша 11 миллион книгина 
зен дина вайна. и эшам мелла 
а меттахIотторан Iалашонца 
нохчийн республикин культу-
рин министерствон белхахоша 
къоман библиотекица цхьаьна 
дIадаьхьира «библиотекина 
книгица совгIат до» гIуллакх. 
цуьнан жамIаш довзийтира 
соьлжа-гIаларчу а.айдамировн 
цIарахчу къоман библиотекин 
директора исраилова сацитас.

   «Нохчийн Республикин би-
блиотекийн фонд меттахIоттош 
гIоьнна дукха книгаш яийтира Рос-
син цхьайолчу регионаша, – бохура 
С.Исраиловас. – ХIетте а, республи-
ка тIаьххьарчу меттехь ю библиоте-
кийн книгийн фондийн барамца. И 
хьал девзачу Культурин министрана 
Дааев Хож-Баудина дагадеара оцу 
гIуллакхна вайн кIошташкара ба-
хархой юкъаозо. И гIуллакх дIахьочу 
цхьана баттахь эха баттахь Куль-
турин министерствон а, Къоман 
библиотекин а белхахой Библиобус 
тIехь чекхбевлира вайн республикин 
17 кIоштахула. ГIоьналлин гIуллакх 
Курчалойн кIоштахь дIадолийна 
Шелковски кIоштахь дерзийра. Рос-
син кхечу регионийн дукха бахархой 
орцахбевллера оцу гIуллакхна. 

   Библиотекарша бахархошка 
гIуллакхах дерг дIакхайкхош, хаа-
мийн гIирсашкахь  хаамаш беш, бан-

нерш еш боккха болх бинера. Оцо 
гIо дира алссам бахархой юкъаоза. 

   Ала догIу оцу гIуллакхехь 
кIоштийн куьйгалхоша шаьш а дакъ-
алаьцна хиларх. Цу хенахь ТIехьа-
Мартан администрацин куьйгалхо 
хиллачу Сальмурзаев Алихана 1 700 
книга елира, Нажи-Юьртан куьйгал-
хочо Гарбаев Iабдул-Керима – 1 300 
книга, Грозненски кIоштан куьйгал-
хочо Хасиев Бекхана – 1 200 книга.

И гIуллакх дIахьош ерриге а во-
вшахтоьхнарг бIе эзар гергга книга 
ю. КIошташлахь хьалхарчу меттехь 
Грозненски кIошт ю (20 100 книга), 
2-чу меттехь Веданан кIошт (7 156 
книга), 3-чу меттехь Нажи-Юьртан 
кIошт (7 000 книга). СовгIатна елла-
чарна  юкъахь ю исбаьхьаллин, ме-
дицинин, меттан, музыкин, берашна 
а, баккхийчарна а лерина книгаш.

     А.Айдамировн цIарахчу Къо-

ман библиотекехь, дIадаьхьначу 
гIуллакхан жамIаш довзуьйтуш, 
алссам книгаш еллачарна совгIаташ 
деш, артисташа концерт луш даз-
дарш хилира.

Бинчу белхан жамI деш, «Би-
блиотекина книгица совгIат до» 
гIуллакхан вовшахтохархой жамIе 
кхаьчна вайн республикин книгийн 
фонд тIеюьзна а, керла ешархой 

тIеберзийна а ца Iаш, книге а, ешаре 
а шовкъ хилийтина, библиотекийн 
сий лакха а даьккхина бинчу балхо.

  –  ГIуллакх чекхдаьлла аьлла 
а ца Iаш, хIара шо чекхдаллалц 
библиотекина совгIатна книга яла 
аьтто хир бу, – тIетуьйхира Исраи-
лова Сацитас.

Л.ИБРАГИМОВА
Авторан сурт

ДИКА ГIУЛЛАКХ

Республикин 
библиотекийн книгийн 
фондаш тIеюьзна

курчалойн-эвларчу берийн 
кхоллараллин туьшахь берийн 
садаIаран аьхкенан майда болх 
беш ю школашкара дешархойн 
каникулаш йолаелчахьана 
дуьйна. шайн балхах дерг дий-
цира тхуна туьшан директора 
аслаханова йисас. Iуьйранна 
9 сахьт даьлча делкъана цхьа 
сахьт даллалц бераша дIаюзу 
майда. кхузахь садаIарал  сов, 
шайн могашалла меттахIотто 
аьтто бу берийн. бераш пси-
хически, эстетически кхиорна 
лерина  дуккха а программаш 
кхочушъеш ю туьшан коллек-
тив. курчалойн-эвлара №1; 
№2; №3, бIачи-Юьртара №4 
йолчу школехь а  схьайиллина 
аьхкенан майданаш.

   Берашца хьехархоша хIокху 
тайпа белхаш бо: могашалла 
меттахIотторан гIуллакх; – ис-
бьахьаллин кхоллараллин кхи-
ор. Могашалла меттахIотторан, 
балхана юкъадогIу: Iуьйренан  
гимнастика, спортан ловзарш, 
хIаваэхь чехка ловзарш, эстафеташ. 
Ткъа исбаьхьаллин кхолларал-
ла кхиорна лерина бечу балхана 
юкъадогIу культурин декъехула 
долу гIуллакхаш, викторинаш, 
берийн хаарш алсамдоху програм-
маш, конкурсаш, цхьаьнакхетарш, 
экскурсеш. Берашца и белхаш 
дIахьош, царна некъан боламан 
бакъенаш йовзийтар а диц ца до 
хьехархоша. «Самукъане бералла» 
аьлла программица болх беш бу 
хьехархой.

   Хууш ма-хиллара, бералла 
хаза а, самукъане а хуьлийла дац 
бер шен гергарчу нахе хьошалгIа 
а ца дохуьйтуш. Цундела оцу 

программица нийса а догIуш, дел-
къе йинчул тIаьхьа бераш шайн 
гергарчу нахе хьошалгIа доьлху. 
Спортан ловзарш дIахьочу хьехар-
хоша берашна гIо до къийсадаларш 
дIадахьа а, асфальта тIехь аьхкенан, 
доттагIаллин теманашна суьрташ 
дахка а.«Маьлхан гуо» аьлла ловзар 
ду царна юкъахь. СадаIаран парке 
а, шайн кIоштахь долчу Янгульби-
Хьаьжин зерате а дуьгу бераш. 
Соьлжа-ГIалахула йина экскурси 
а, иштта Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
цIарахчу Сийлаллин  аллей ме-
мориальни музей кхачар а чIогIа 
хазахеттера берашна.

  Бераша «Ларъе вай вешан 
хьун» аьллачу темина ехкинчу 
плакатийн конкурс дIаяьхьира. 
Iалам Iалашдарехь бераша дан 

дезарг хьийхира хьехархоша. Ин-
теллектуальни хаарш алсамдахаран 
Iалашонца «Умники и умницы» 
аьлла йина турнир а хазахийтира 
берашна. Берийн самукъадаьллера 
шаьш оцу ловзаршкахь дакъалоцуш 
а, хьовсархойн декъехь долуш а. 
Курчалойн-Эвларчу коьртачу май-
данахь «Некъан азбука» конкурс 
йира 1-чу июлехь. Цигахь дакъа-
лоцуш дара ОГИБДД  Курчалойн 
кIоштехула йолчу отделан инспек-
тор Тайсумов Хансолта а, кIоштан 
дешаран урхаллин говзанча Асха-
бова Зарган а. 

  ХIинцале а шолгIачу сменин 
болх дIабирзина кхоллараллин 
туьшахь. СадаIа луучу берийн 
керла кхин тобанаш вовшахтухуш 
бу белхахой.

З.ЭЛЬДЕРХАНОВА
Авторан суьрта тIехь: 

Курчалойн-Эвларчу берийн кхол-
лараллин туьшахь 

БЕРИЙН ДАХАР

аьхкенан 
майданахь – 
маьлхан гуо

с.В.михалковн цIарахчу ре-
спубликин берийн библиотекин 
белхахой кагерманова лариса а, 
Докаев Ваха а, зармаева залина 
а, гацаева Фатима а «бераш а, 
книгаш а: чаккхе йоцу ешар» 
программин гурашкахь хьалха-
мартан кIоштан коьртачу библи-
отекехь хилира хIокху деношкахь. 
Доьзалан денна лерина програм-
ма кечйинера цара. 

Коьртачу библиотекин ешаран 
зала чохь тIеийцира хьеший. Цу чохь 
гулбеллера ешархой а, церан дай-
наной а. Цхьаьнакхетар дIадолош, 
Л.Кагермановас «Сан доьзал – сан 
гIап» аьллачу темина лерина книгийн 
гайтам вовшахтоьхна тидаме биллира 
книгийн доттагIашна. Оцу гайтаман 
масех дакъа дара: «Ирсе доьзал – ирсе 

пачхьалкх», «Кхузаманан доьзал», 
«Сан доьзал – сан бахам». Ешар-
хойн кхиэле ехкинчу книгех лаьцна 
дийцира цо ешархошна. Бераша 
дика ладуьйгIира цуьнга, книгийн 
авторшка, чулацамийн хьокъехь дук-
кха а хаттарш кхолладелира церан. 
Л.Кагермановас хазахетарца жоьпаш 
лора ешархошна. Цул тIаьхьа доьза-
лашна юкъахь конкурс дIаяьхьира. 

Доьзалийн «Ромашка», «Дружба», 
«Улыбка», «Радуга» тобанаша во-
вшашца хаарш къевсира. Хьалхара 
меттиг «Ромашка» тобано яьккхира. 
Оцу конкурсехь толам баьккхинчу 
доьзална Сийлаллин грамоташ а, 
совгIаташ а делира.   

   Берийн библиотекин белхахоша 
кечйинарг йоккха  программа яра. 
Доьзалан де юкъадаккхаран исторех 
лаьцна дийцира Докаев Вахас. Цул сов 
дуккха а хьехарш а дира цо берашна. 

Хьалха-Мартан кIоштан берийн 
библиотекин ешархошна шаьш еанчу 
книгийн обзор йира библиотекара 
Зармаева Залинас. Гуш дара, шайна 
лерина кечйина программа ешархош-
на хазахетта хилар. Соьлжа-ГIалара 
баьхкинчу хьешашна даггара баркал-
ла элира бераша а, церан дай-наноша 
а. 

   Цхьаьнакхетар дерзош, берашна 
буклеташ йийкъира. И цхьаьнакхетар 
еххачу хенахь шайн иэсехь дисийта 
болчу лаамца безамна суьрташ дехира 
цара. 

З.ЛОРСАНОВА 
Суьрта тIехь: Хьалха-Мартан 

коьртачу библиотекехь

КНИГИЙН ДУЬНЕНАХЬ

хьалха-мартантIехь 
а хилира берийн 
библиотекин белхахой

тхан рузма
15-гIа июль, 1924 шо. Йоккхачу  АтагIахь вина 

Эсамбаев Махьмуд, гоьваьлла хелхарча, СССР-н хал-
къан артист.

Шен ворхI шо  кхаьччахьана  дуьйна  ловзаршкахь 
хуьлура  иза, чIогIа хаза хелха а  волура. 15 шо  кхаьчча, 
Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан иллин, хелхаран ансамблан  
солист волуш,  дIаболабо шен  кхоллараллин  некъ. Цул 
тIаьхьа – Пятигорскера оперетта, Сийлахь-боккхачу 
Даймехкан тIеман фронтан концертийн бригадашкахь 
дакъалацар, ГIиргIизойн  операн, балетан театр, 1957-
чу шарахь дуьйна  цхьана  актеран-хелхарчин хелхаран  
театр. «Макумба», «Дашо дела», «Испанин  мукъамаш», 
«Автомат», «Портняжка», «Даймахке безам» хелхарш 
юкъадогIучу «Дуьненан халкъийн  хелхарш» програм-
мица дерриге а дуьненахула чекхвелира иза.

М.Эсамбаевх лаьцна я цо дакъалоцуш яьхна исбаь-
хьаллин  а, документийн а кинофильмаш: «Хелхаран 
дуьненахь», «Со хелхавийр ву», «ГIургIезийн  Iам», 
«Санниковн латта», кхиерш а.

СССР-н халкъан  артист, Социалистически  къин-
хьегаман турпалхо, дуьненаюкъарчу конкурсийн  кхузза 
лауреат, дуккхазза а СССР-н, РСФСР-н, Нохч-ГIалгIайн 
АССР-н Лакхарчу Советийн  депутат. Эстрадин искус-
ствон  деятелийн дуьненаюкъарчу союзан  президент.

Кхалхар хилла 2000-чу шарахь.
15-гIа июль, 1942 шо. Веданан кIоштарчу Дишни-

Веданахь вина Загаев Iамир, Россин Федерацин Турпал-
хо. Бераллин а, кхиаран а шераш чекхдевлла Юккъерчу 
Азехь (дерриге а халкъаца цхьаьна кхалхийначохь). 
Дешна Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан хьехархойн инсти-
тутехь. Белхаш бина Дишни-Веданарчу юккъерчу шко-
лехь (оьрсийн меттан, литературин хьехархо, дешаран 
декъехула директоран заместитель волуш), Нохчийн 
пачхьалкхан хьехархойн институтехь (педагогикин ка-
федрехь лакхара хьехархо волуш). Иштта, шен дерриге 
а дахар къоначарна Iилма Iаморна, уьш кхетош-кхиорна 
дIаделла вара Iамир. 

1996-чу шеран бIаьста Веданан кIоштан Админи-
страцин куьйгалхо чIагIво иза. Бусалба динах байракх 
а йина, Нохчийчохь тIеман цIе марсайохучу зуламхошна 
онда дуьхьало йора I.Загаевс. Оццу шеран август беттан 
5-чу дийнахь церан карах кхалхар а хилира цуьнан. 
Россин Федерацин Президентан 2003-чу шеран 8-чу 
майхьлерчу Указаца шен белхан а, граждански а декхарш 
кхочушдарехь гайтиначу хьуьнарна а, доьналлина а 
Россин Федерацин Турпалхочун цIе елла Загаев Iамирна.

15-гIа июль, 1952 шо. Алма-Атан областан Чилик  
юьртахь вина Хазбулатов Бекхан, филологин Iилманийн 
доктор, профессор. 1976-чу шарахь чекхйоккху Нохч-
ГIалгIайн пачхьалкхан университетан филологин  фа-
культет. Цул тIаьхьа болх бо Девкар-Эвлара №2 йолчу 
юккъерчу школехь хьехархо, классал арахьарчу кхетош-
кхиоран белхан  вовшахтохархо, директор  волуш 
(1976–1982-гIий шераш). 1984-чу шарахь, оьрсийн мет-
тан, литературин кафедрин ассистент волуш, дIадоладо 
хьехархойн институтехь болх бар. Сиха хуьлу цуьнан 
кхиаран  тIегIанаш тIехула хьалавийлар: ассистент – до-
цент – кафедрин профессор – филологин факультетан 
декан. 1995-чу шарахь Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн 
институтан ректор хоржу Б.Хазбулатов. Карарчу хенахь 
– Нохчийн Республикин Парламентан депутат. 1990-чу 
шарахь филологин Iилманийн кандидатан а, ткъа 2005-
чу шарахь филологин Iилманийн докторан диссертацеш 
чIагIйо цо. Тахана Б.Хазбулатов лексикин а, дошкхолла-
даларан а декъехь дика  вевзаш говзанча ву. Iилманан 100 
гергга белхан  автор ву иза, шайна юкъахь йиъ дешаран  
пособи а, цхьа  монографи а йолуш. Iилманча дика ла-
раво Нохчийн Республикин  Интеллектуальни центран 
Кхеташонан куьйгалхочун декхаршца а. Республикехь 
лаккхара дешар  меттахIотторехь цо бинчу белхан лак-
кхара мах хадош, Б.Хазбулатовна елла «Россин Федера-
цин лаккхарчу корматалле  дешаран сийлахь  белхахо» 
знак а, К.Д.Ушинскийн цIарах йолу  мидал а, «Нохчийн 
Республикин Iилманан хьакъволу  деятель» Сийлаллин 
цIе а, «Нохчийн Республикин дуьхьа хьуьнарш гайтар-
на» мидал, иштта кхин  совгIаташ а.

«Даймохк» газетан дошам
• Эскархо – армеец
• Этка – сапог
• ЭтмаьIиг – улитка
• Эханг – пряжа, шерстяная нитка
• Эшам – убыток, урон, потеря
• Юкъ – зола
• Юкъ – середина, центр, интервал
• Юкъаметтиг – отношение
• Юкъара – общий
• Юкъарло – посредничество
• Юм – голоп (аллюр)
• Юкъаозо – вовлечь, привлечь
• Юкъаралла – общество
• Юкъйоькъург – дальний родственник
• Ю – шило, жало
• Юша – полынь
• Ягорг – топливо, горючее
• Яй – кострюля, котел, рыба из семейства карповых
• Яйдакх – верхом на не оседланной лошади
• Якхдала – недостаток жиров в организме
• Якхъяла – обезжиреть
• Ял – налог, загривок, холка
• ЯлгIу – сковорода

Рубрика дIахьош верг – С.ДАДАЕВ

БАIИСАН ЗАБАРШ

ала-м ца вуьту
Шина а куьйга логашад а лаьцна:
– КъуртI ала ца боху ас хьоьга, къуртI ала! – бохуш Iаббаз 

холчу хIоттийна хьийзаш хилла БаIис.
ДIасагIоьртина, халла вистхуьлийла даьккхина, Iаббаза 

хазийна:
– Накъост, легаш дIахецахьа, ахь ала-м ма ца вуьту.

кхин да воцуш елахь...
Дика «эпсаран кеп» а йолуш, машенара охьавоьссинчу 

Къуддуза, дIаса а хьаьжна:
– Ведана, тахханалц хьайн да цIахь воцуш яра хьо, тахана 

цIа кхечи хьан да, – аьлла мохь тоьхна.
И хезначу БаIиса: 
– Хьо воцург кхин да воцуш елахь, шен да велла юьсийла 

хIара, – аьлла. 
ДIаяздинарг – С.ХАСАНОВ


