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А-ХЬ.КАДыРОв вИНА ДЕ ТIЕКХОЧУШ

халкъана 
юккъера 
схьаваьлла тхьамда

театре болчу 
ховхачу безаман 
йийсарехь

ЮБИЛЕЙ ДЕШАР

кегийрхоша 
хоржу 
говзаллаш

хонкарахь тIеман кар-
чам бан гIоьртина хиларх 
шена хетарг а олуш, нох-
чийн республикин куьй-
галхочо кадыров рамзана 
инстаграмехь йолчу шен 
агIонехь кадам бира тур-
койн халкъе, дIахаийтира 
шена церан махкахь мел-
ла а сиха машар а, синтем 
а хуьлийла лууш хилар. 
«Дуккха а революцеш лан 
дезна тхан. тхуна, тхай-
на зедаларна, дика хаьа 
муьлххачу а карчаман 
тIаьхьенаш къаьхьа хуь-
лий. туркойн халкъана 
мелла а сиха машар а, 
синтем а хуьлийла лаьа 
тхуна», – яздина цо.

Кадыров Рамзана билгал-
даьккхина Хонкаран Прези-
дент Эрдоган Реджеп Тайипа 
шайн махкахь исламан пач-
хьалкх ян гIерта, Iусманан 
И м п е р и   м е т т а х I от то 
гIерта бохучунна резабоц-
чу  бIаьхаллин гIуллакхан 
наха карчам бан гIертар 
ша къобалдеш цахилар. 
«Суна хетарехь, иза хиламе 
тIехулара хьежар а, цуьнан 
хадо ма боггIу мах хадо 

цахаар а, гIуллакхна ширъ-
еллачу кепашца тIедахар 
а ду. Хетарехь, оцу нахана 
ца хаьа Iусманан империн 

дозанаш мичахь хилла а, ца 
хаьа оцу тайпана Iалашонаш 
хIинцалерчу цхьана а поли-
тико, цу юкъахь Эрдогана а 

шена хьалха хIитториг ца-
хилар», – билгалдаьккхина 
Р.Кадыровс.

Нохчийн Республикин 

Куьйгалхочо яздо: «Туркойн 
инарлаш политики юккъе 
гIерта марзбелла, мехкан 
куьйгаллина чоьхьарчу а, 
арахьарчу а политикехь дан 
дезаш дерг а хьоьхуш». Цо 
дийцарехь, хIоразза а и дан 
гIерташ берш Малхбузехьа 
ойла лесташ болу бIаьхой  
хуьлура. Эрдоганан цхьайо-
лу амалш цхьанаэшшара 
тида йиш йолуш яцахь а, 
цхьадолчу декъехь Малхбу-
зенах йозуш йоцу политика 
дIахьора цо регионехь хуь-
лучу хиламийн мах хадо-
рехь. Хетарехь, иза ца дезало 
Малхбузенехьа ойла лесташ 
болчу инарлашна», – яздина 
Кадыров Рамзана.

Цо тидам тIебохуьйту 
Хонкара Россин лулахо хи-
ларна, вайн мехкаш эконо-
микин, культурин, гума-
нитарни юкъаметтигашца 
вовшашца юххера дозадел-
ла хиларна. «Россин Феде-
рацин Президента Путин 
владимира дIахьош йолу 
хьекъале, кIорггерчу хье-
сапе, сацам боллу ондда 
политика бахьана долуш 
тIаьхьарчу хенахь Хонкарца 

йолу гIуллакхаллин а, кхийо-
лу а зIенаш чIагIъяла йоь-
ллера. Иштта хаалуш дара 
Шемахь болчу хиламашна 
тIедахарехь Хонкаран ойла-
наш дикачу агIор хийцалуш 
хилар», – билгалдаьккхира 
Р.Кадыровс.

Хетарехь, иза ца деза-
делла Малхбузенна. Шеко 
йоццуш цара карзахбаьхна 
Хонкарара эскаргIуллакххой. 
Цигарчу «инструкторша» 
ир-кара ца хIиттийнехь, ци-
гара гIо хир ду бохучух 
тешна ца хиллехь, инарлийн 
бIо булур бацара Iедална 
дуьхьал, халкъана дуьхьал 
гIовтта, махкахь карчам бан 
гIорта. Дозанал арахьарчу 
«дирижераша» дойтуш ду 
и саннарг. Цуьнан тIаьхье 
белхаме хуьлу. Хьовсал 
шу. Хонкарахь карчам бан 
гIортар бахьанехь 300 герг-
га стаг кхелхина, царах бIе 
сов гIаттамхо ву, 1 400 сов 
стагана чевнаш йина. Iедало, 
карчам бан гIортарна бехке-
веш, хIинцале ялх бIе сов 
стаг лаьцна. Царна юкъахь 
ах сов эскаргIуллакххой бу.

Д.АНАДЕВ 

БОХАМАН ДАКЪА КХАЬЧНА вАЙНА А

Хонкарахь машар а, синтем а хила лаарца… 

нохчийн республи-
кин куьйгалхо кадыров 
рамзан цхьаьнакхийтира 
нажи-Юьртан кIоштан 
куьйгалхочуьнца гере-
меев Вахитца. цхьаьнак-
хетар дIадаьхьира оцу 
кIоштарчу бена юьртахь. 
цигахь республикин 
куьйгалхочо дийцаре 
дира кIошт кхиоран 
гIуллакхаш. 

в.Геремеевс билгалдаь-
ккхира, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин цIарахчу регионан 
юкъараллин фондан пре-
зидента Кадырова Айманис 
гIолацар бахьана долуш, 
Нажи-Юьртан кIоштахь 
токхамаш хиллачул тIаьхьа 
хIусамаш йоьхначу 12 доь-
зална, чохь йийбар а, техника 

а йолуш, тоьлла цIенош дина 
хилар.

Дагадаийта лаьа, и по-
селок Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочо Кадыров Рамза-
на дакъа а лоцуш, даздаран  
хьолехь схьайиллира июнь 
беттан 29-чу дийнахь Гуьм-
сан кIоштарчу Керла-Бенахь.

Токхамаш хиллачул 
тIаьхьа  хIусамаш йоьхначу 
доьзалшна деш долу цIенош   
– карарчу хенахь  довла гер-
гадахна. Сайн  а, кIоштан  
берриге  бахархойн а цIарах  
доккха баркалла ала лаьа 
суна оцу нахана  орцахъяь-
ллачу Айманина, – элира цо.

в.Геремеевс хаийтира 
август беттан 23-чу дий-
нахь Нажи-Юьртара коьрта 
урам схьабелларан даздарш 

дIахьуриг хилар. Цо дий-
царехь, и хилам лерина хир 
бу Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
винчу денна.

–  Кадыров  Ахьмад-
Хьаьжин цIарах болчу 
урамна реконструкци яран 
белхаш бина бовлуш бу. Цу 
юкъахь дахаран а, социальни 
а объекташ, некъаш, тротуа-
раш  ду. Цул сов,  махлелоран 
туш ю еш, иштта  шайн  сур-
саташ духкучу бошмашле-
лорхошна билгалъяьккхина 
меттиг а ю, – элира цо.

Ч о л х а л л а  й о л ч у 
гIуллакхех дерг дуьйцуш, 
кIоштан куьйгалхочо  тидам 
тIебахийтира Нажи-Юьртана 
хица кхачояр  кхачаме цахи-
ларна. Кадыров Рамзана 
тIедиллира хица кхачояран 

керла система ярна мел оьшу 
кехаташ кечдар.

– Шега сихха хьажа везаш 
гIуллакх ду иза.  Программи 
юкъадахийтаре а, цунна ах-
чанан харжаш яре а хьоьжуш 
Iен йиш яц вайн. Керла хин 
биргIанаш яхкар герггарчу 
деношкахь дIадолор ду. И 
гIуллакх чекхдаьккхича  ер-
риге а кIоштана хица кхачо  
хир ю, –  элира цо.

Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочо билгалдаьккхи-
ра Нажи-Юьртан кIоштахь 
тIаьхьарчу шерашкахь дик-
ка хийцамаш хилла хилар.  
КIошт доккха хиндерг до-
луш хиларх ша тешна  хилар 
дIахаийтира цо. 

I.МУРТАЗОВ

IЕДАЛЕРА ХААМАШ

Кадыров Рамзан цхьаьнакхийтира 
Нажи-Юьртан кIоштан куьйгалхочуьнца

     Хонкарахь пачхьалкхан карчам бан гIортар бахьа-
нехь 290 гергга стаг вийна, 1 400 сов стагана чевнаш йина. 
Карчам бан гIортарна бехкевеш схьалаьцна 6 эзар гергга 
стаг, царна юкъахь 50 сов инарла ву. 

                                      ***
     Хонкаран Президента Р.Эрдогана США-н Прези-

денте Б.Обаме дехна карчам барехь дакъалацарна бехке 
лоруш волу Iеламстаг Ю.Гюлен Iедале схьавалар.

                                     ***
    Россин Президентан в.Путинан а, Хонкаран Пре-

зидентан Р.Эрдоганан а телефонехула  къамел хилира. 
Цара дийцира Хонкарахь бан гIоьртина хиллачу карчаман 
хьокъехь.

                                   ***
   Францерчу Ниццехь теракт ярца доьзна оцу пач-

хьалкхан куьйгалле кадамаш беш бу дуьненан ерриге а 
бохург санна пачхьалкхийн куьйгалхой. Оцу бохамехь 80 
сов стаг кхелхина 150 сов стаг лазийна.

                                   ***
    Iамаркерчу Батон-Руж гIалахь (Луизиана штат) зу-

ламхоша герзаш диттина 3 полицейски вийна, 8 стагана 
чевнаш йина. Дийцарехь, зуламхо 3 хилла. Царах цхьаъ 
циггахь хIаллаквина.

                                   ***
   «Иблисан пачхьалкхан» гIеранаша хIокху деношкахь 

юха а герзаш диттина Алеппо а, Дамаск а провинцешкахь 
Iаш болчу маьршачу шемахойн цIеношна.

                                   ***
   Шемахь герзаш деттар сацоран а, машар баран а 

хьокъехь болчу бартана куьйгаш яздина 187 юьртарчу а, 
гIаларчу а Iедало а, бахархоша а.

                                   ***
   Дуьненаюкъарчу хIорда чохь кема а доьхна, кхелхина 

20 мигрант, 350 сов мигрант кIелхьараваккха аьтто баьлла.
                                     ***
    Ереванехь (Эрмалойчоь) кIирандийнахь тIелатар 

дина полицин цхьана участкана. 1 полицейски вийна, 7 
амалтана дIалаьцна. Царна юкъахь 1 инарла а волуш.

                                           ***
   Украинерчу бахархойх 72 процент болчара шаьш 

къен Iаш лору. ХIунда аьлча, кхачам боллуш даа-мала а, 
кога-тIе духа а дац церан.

                                    ***
    Уфарчу мехкадаьттанах гIуллакхдечу заводехь 

цIеялар бахьанехь 8 стаг кхелхина. Бохам  хиларан бахьа-
на къастош ю талламан органаш.

                                    ***
   вайн махкахь корматаллин кечамбаран туьшаш ях-

карна хIокху шарахь 2 миллиард сом ахча къастор ду.

Нохчийн Республикехь адамийн бакъонаш ларъяран 
векала Н.Нухажиевс гIо-накъосталла дина Абхазехь вехачу 
заьIапчу нохчичунна. 

Усманов Аслана мелла а хьалха дехар даийтинера Нох-
чийчохь адамийн бакъонаш ларъяран векалан аппарате шен 
могашалла талларехь а, хIусамийн гIуллакх чекхдаккхарехь 
а орцахдовлар доьхуш.

Шен кехатехь А.Усмановс дуьйцу, 1993-чу шарахь Абха-
зехь гуьржийн а, абхазхойн а хиллачу тIемашкахь ша дакъа-
лаьцна а, цигахь чов хилар  бахьана долуш, 1-чу тобанан 
заьIапхо а ша хиларх лаьцна.

Цо билгалдаккхарехь, 1-чу тобанан заьIапхо хиларе терра, 
заьIапхойн гIудалкхаца дIасалела везаш а, чевнаш дIаерзаза а 
ву иза. Амма меттигерчу Iедалера кхин орца хирг а ца хилла, 
Нохчийчохь адамийн бакъонаш ларъяран векалан аппарате 
яздинера цо.

А.Усмановн дехарца доьзна, республикехь адамийн бакъ-
онаш ларъяран векала Н.Нухажиевс, А.Усмановс далийна 
бакъдерш таллар доьхуш, дехар динера Абхази Республикин 
Президенте Р.Хаджимбе. 

Цул тIаьхьа, дукха хан ялале, Абхази Республикин Пре-
зидентан а, Правительствон а Администрацера Соьлжа-ГIала 
кехатна жоп кхечира. Цу тIехь билгалдаьккхина дара, карар-
чу хенахь оцу республикин Гагрски кIоштарчу Алахадзых 
юьртахь А.Усмановна лаьттан дакъа дала меттиг къасторан 
болх дIаболийна хилар. 

Соьлжа-ГIалара Сухуме а, Сухумера Соьлжа-ГIала а ке-
хаташ дIасакхехьийтарца кхиамца чекхдаьккхира и гIуллакх. 
Цуьнца доьзна, А.Усмановс Баркаллин кехат яздира Нохчий-
чохь адамийн бакъонаш ларъяран векалан аппарате.

Амма А.Усмановна Соьлжа-ГIала кехат яздар бахьанехь 
баьлла болу дика болх оцу тIехь чекхболуш бац: Абхазерчу 
нохчийн диаспорин куьйгалхочо Тунтаев Руслана хаам 
барехь, Усманов Аслан Москва гIалин клиникин больнице 
вигарна а, цигахь цунна дарба дарна а лерина хIинцале а  
кехаташ кечдина Абхази Республикин могашалла Iалашъяран 
министерствос.

И.ИСЛАМОВ

нохчийн республи-
кин куьйгалхо кадыров 
рамзан автомобилийн 
некъийн министраца 
тумхаджиев абубакарца 
цхьаьна  хьаьжира нажи-
Юьртан кIоштахь сесана 
– бена – Ведана некъана 
реконструкци яран бел-
хаш муха дIахьош бу.

Нохчийн Республикин 
автомобилийн некъийн ми-
нистра хьахийра, догIанаш 
эхар бахьанехь токхамаш 
хиларна, и некъ ши кило-
метр сов бохийна хилар. 
Цо дийцарехь, кхузаманан 
технологех пайда а оьцуш, 

дIахьош ду оцу некъана ре-
конструкци яр.

– Леррина йолу гIишлош 
яран белхаш бу кхузахь 
дIахьош. Боьхначу некъан 
шина а агIор дугIуш аьч-
кан (биргIин) бIогIамаш ду, 
уьш арматурица чIагIдеш 
а, вовшахдоьхкуш а ду. Цул 
тIаьхьа экъа юьллий, цу 
тIехь бух боттар а, асфальт 
йиллар а дIахьо. Оха кхуза 
ялийна кхузаманан техника, 
шайна юкъахь экскаваторш-
ца йолу вибропогружательш 
а йолуш, – билгалдаьккхира 
А.Тумхаджиевс.

Кадыров Рамзана  дийца-

рехь, Сесана – Бена – ведана 
некъ дIакъовлар бахьанехь 
автомобилисташа кIоштан 
бахархошна а, хьешашна 
а  дикка новкъарлонаш  еш 
хилар. Иштта, цо билгал-
даьккхира белхан дикалла 
кхоччуш лар а еш, йоццачу 
хенахь реконструкци йина 
яла езаш хилар.

–  С а ц ц а з а  и х н ач у 
догIанаша дикка зенаш дина 
хIокху кIоштан гIишлошна 
а, инфраструктурина а. Оцу 
гIуллакхна  ахча билгалдак-
кхаре а ца хьоьжуш, токха-
маш хилар  бахьанехь кхол-
лаелла  проблемаш сихха 

дIайоху вай. Дина цIенош, 
елла петарш, меттахIиттийна 
инженерни сеташ, тодина не-
къаш а, тIайш а. вай кхидIа 
а болх бийр бу  республикин 
бахархой шайн проблемашца 
шаьш ца бисийта, – элира 
Нохчийн Республикин Ку-
ьйгалхочо.

Нажи-Юьртан кIошта 
шаьш йина йолу инспекци 
ерзош, автомобилийн не-
къийн министра Нохчийн Ре-
спубликин Куьйгалхо Кады-
ров Рамзан тешийра тобеш 
болу некъ шен дикаллица 
кхузаманан лехамашна жоп 
луш хирг хиларх. Цо дийци-

ра, Сесана – Бена – ведана 
некъ, реконструкци йинчул 
тIаьхьа, даздаран хьолехь  
схьабоьллур бу август бат-
тахь.

Д а г а д а и й т а  л а ь а 
цхьа бутт хьалха дуккха 
а догIанаш эхар бахьана 
долуш токхамаш хиларна 
Нажи-Юьртан а, веданан а, 
Шуьйтан а кIошташкарчу 
цхьайолчу ярташна чIогIа 
зенаш хилла хилар. До-
хийнера цIенош, некъаш,  
тховкIело йоцуш бисинера 
дуккха а доьзалш. Нохчийн 
Республикин Куьйгалхо, ша 

оцу кIошташка а воьдуш, 
хьаьжира цигарчу хьелашка. 
Кадырова Аймани президент 
йолчу, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин цIарахчу регионан 
юкъараллин фондо гIо а деш, 
мархадастаран де тIекхачале 
йоццачу хенахь зенаш хилла-
чу оцу кIошташкарчу бахар-
хошна веданахь а, Гуьмсан 
кIоштарчу Керла-Бенахь а, 
Шуьйтан кIоштарчу ГIуш-
Коьртахь а дахарна мел оьшу 
бегIийла хьелаш долу керла 
цIенош дира, некъаш  дех-
кира, иштта петарш а елира.

I.ТЕРЛОЕВ

МЕХАЛЧУХ

Нохчийчоьнан Куьйгалхо Сесана – Бена – ведана 
некъа тIехь бечу белхашка хьаьжира

КЪИНХЕТАМ

абхазера нохчи а 
тидамза ца витина
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(Юьхь – 79-чу номерехь)
цхьаболу дешархой 

цецбовла  а, ца теша а там 
бу соьлжа-гIалин дозана-
шкахь оццул дукха ярташ 
хилла аьлча. амма шеко 
хила хIума дац кхузахь, 
хIунда аьлча, цкъа-делахь, 
уьш дукха хьолахь итт-
пхийтта цIийнах лаьтташ 
кегий кIотарш хилла; 
шолгIа-делахь, соьлжа-
гIала кхуьучу шерашкахь 
цунна гIалин дарж далале 
хьалха (1870-гIа шо), шайх 
белхалойн поселкаш олуш 
хилла гIалин каппаш 
мехкадаьтта доккхучу мет-
тигашкахула вовшашна 
ген-генахь дIасакхийсина 
ехкина; кхоалгIа-делахь, 
россин кхийолчу Iаламат 
яккхийчу гIаланашца 
юсталуш яцахь а, къил-
баседа кавказехь уггаре 
а яккхийчарах цхьаъ 
ю вайн соьлжа-гIала: 
цуьнан йохалла 36-чу 
участкера (старопромыс-
ловски кIоштан коьрте 
хилла йолчу) 56-чу участ-
ке (октябрьски кIоштан 
юкъ хиллачу) кхаччалц 
шовзткъе итт чаккхарма 
гергга ю; ткъа шоралла 
«Даймохк» поселкера 
(гIалин къилбен йистера) 
с.м.кировн цIарахчу по-
селке (Заводской кIоштан 
коьрте) кхаччалц а шовзт-
къе пхийтта чаккхарма 
гергга ю. 

Ойла ел аш, нохчаша олуш 

ма-хиллара, кхерам баьлча, 
сихха орцах кхача, вовшийн 
хезехь, юькъачу хьаннийн 

гаттонехь Iуьллу маса жима 
кIотар хоьар яра гIалин дак-
кхийчу дозанашка. Ткъа и 
ярташ луьста яхкаран кхин а 
цхьана бахьанех иштта яздора 
Нохчийчоьнан халкъан яздар-
хочо Айдамиров Абузара «Ка-
лугера йийсар» аьлла йолчу 
шен повеста тIехь: 

 «БIешерийн къена, юь-
къа хьаннаш. Царна юкъахь 
къайлаевлла лаьтта нохчийн 
ярташ. ДегIастанахь, лаьтта 
шен кIезгалла дешин меха 
долчохь, ярташ яккхий ю, 
вовшашна ген-генахь. Ткъа 

кхузахь уьш кегий, амма 
дукха ю. Тайпанийн ярташ 
цхьана гулехь…» 

Буьрса гIап йилличхьана 
дуьйна, цунна гуонаха а, 
Нохчийчохь кегий а, баккхий 
а тIемаш лаьттира 1860-гIа шо 
кхаччалц. Амма Кавказан тIом 
чекхбаьлча, гIопан бIаьхаллин 
мехалалла дIаелира, цунна 
чохь нохчашца махлело ба-
зарш а, ярмаркаш а ехкира. 
Теркан областан туш хилла 
дIахIоьттинчу Буру-ГIала 
дIадаьхьира тIеман зилан ку-
ьйгалла. Маьрша гIала хилла 
дIахIоьттира гIап. 

1 8 7 0 - ч у  ш е р а ш к а х ь 
гIопанехь вехаш пхи эзар 

гергга стаг вара. ДIадолош 
дара мехкадаьтта даккхар, 
цунах гIуллакх а деш, иза до-

хкар. Цундела 1869-чу шеран 
30-чу декабрехь гIопах гIала 
яран хьокъехь Сенато Указ 
арадаккхаран шен бахьа-
наш дара. ГIопаллин олалла 
(бакъо) дIадаккхаро инзаре 
даккхий хьелаш кхоьллира 
«Буьрсаниг» гIап кхиорна. 
1860-чу шарахь Кавказан 
зилан аьрру флангах Теркан 
область йира. Цул тIаьхьа ши 
шо даьлча, 1862-чу шарахь 
областан дозанашкахь кхо 
дакъа (отдел) кхоьллира – 
Малхбузерниг а, Юккъерниг 
а, Малхбалерниг а. Юккъерчу 
декъана юкъа йогIуш йолчу 
Нохчийн кIоштан (округан) 
туш йира Соьлжа-гIопах. 

1860-чу шарахь дуьйна 
гIишлошъярна латта ца тоа 
доладелира гIопан дозана-
шкахь, Россера а, кхечу мех-
кашкара а адам кхузахь риц-
къанаш лаха схьататтадалар 
бахьанехь: гIап Соьлжа хин 
аьрру агIорхьа бен ма яцара 
хIетахь, аьтту агIорхьа цхьа 
а цIа дацара. Цундела яра 
и гатте. Нагахь санна,  цIе 
ялахь, ерриге а гIап йой-те, 
олий, иза ягайора цIаро. 

Иштта цIе елира 1860-
чу шарахь. ГIопан цIенойх 
кхоалгIа дакъа бен ца дисира 
дийна. Цундела Соьлжин аьт-
ту агIор цIенош дан долийра 
бахархоша. Уггаре а хьалха 
уьш динарш бара ламанан 
жуьгтий (таташ). Цара кхоь-
ллира аьтту агIон тIехь уггаре 
а хьалхара урам. Царна латта 
деллера аьрру зилан хьаькама 
инарлас, графа Евдокимовс. 

Цундела ураман цIе «Графо-
Евдокимовская» аьлла, тил-
линера. 1920-чу шерашкахь, 
гIалин берриге а  урамийн 
цIерш санна, оцу ураман цIе 
а хийцира Советийн Iедало 
– «Московская» цIе тиллира 
цунна. Оцу урамехь Нохчий-
чохь хьалхара тIом болабал-
лалц бехира ламанан жуьгтий. 

Соьлжа-ГIала кхолларан 
хьокъехь долчу Россин пачча-
хьа куьг яздинчу Указа тIехь 
аьлла дара: «Терски область 
ворхI декъе екъа: Георгиев-
ски, владикавказски, Гроз-
ненски, Аргунски, веденски, 
Кизлярски, Хасавюртовски, 
«Империн цхьадолчу дакъош-
кахь администрацеш вовшах-
тохарехь хилла хийцамаш 
тидаме а оьцуш». Округийн 
куьйгалла дIанисдан Геор-
гиевскехь, владикавказехь, 
«Буьрсаниг» гIопехь, ведана 
чIагIонехь, ГIизларехь, Ха-
савюрт чIагIонехь, цуьнца 
цхьаьна «Буьрсаниг» гIопах 
гIала еш. Керла кхуллуш 
йолчу Кубански а, Терски а 
областашкарчу гIаланашна 
Майкопана а, Баталпашин-
скина а, Грозныйна а, Ново-
российскна а, Анапина санна, 
пхийтта шарна бакъонаш а, 
гIоленаш а яла». 

Амма шен куьг буха язди-
на Указ 1870-чу шарахь бен 
ца чIагIдира Россин Импера-
тора. Цундела Буьрса-гIопах 
Соьлжа-ГIала хилла шо 1870-
ниг лоруш ду. 

ХIетте а, юьхьанца гIала 
кхиар чIогIа ледара дара, 
кхузахь къаьсттина 1893-чу 
шарахь дуьйна алссам мех-
кадаьтта а доккхуш, цунах 
гIуллакх ден заводаш а йох-
куш, церан дайша (масала, 
гIараваьллачу Нобела, Чер-
моевс, Ахвердовс, кхечара а) 
дуккха а са йоккхуш хиллехь 
а, аьчкан некъ биллинехь а. 
ГIалина оцу бахамах хиллачу 
бохамех дуьйцуш долу тоь-
шаллаш дукха ду. Цхьа а ни-
зам доцуш, тIаьхьенан ойла ца 
еш, сихонца хIаллакдеш дара 
Нохчийн мехкан маьIданаш. 
Ткъа Соьлжа-ГIала-м шен 
мискалла, къелла, боьхалла 
ловш яра. 

Цунах лаьцна 1914-чу 
шарахь «Ерриге а Соьлжа-
ГIала а, цуьнан йистош а» 
аьлла йолчу шен книги тIехь 
Д.И.Приволжскийс иштта 
яздора: «Массара а дуьйцу, 
вайн миска, кхин ца хиллал 
боьха, тесна йитина гIала эко-

номикин агIор сиха кхиоран 
юьххьехь ю, бохуш. Амма 
уьш аьшпаш бу. Шераш до-
вларца гIала хазлуш, дахар-
на бегIийла хуьлуш, толуш 
яц. Урамашкахь болчу хотта 
тIекхетта мазут, мехкадаьт-
танах гIуллакх дечу заводийн 
кхераме кIур, цара бехден 
дIаьвше хIуо. Урамашкара 
хатт мелхо а алсам болуш бу. 
Иштта Дундуковски (1930-чу 
шерашкахь дуьйна Сталинан 
цIарах, 1960-чу шерашкахь 
дуьйна Революцин, тахана 
Эсамбаев Махьмудан цIарах 
проспект) урамехь, Соьлжа 
хина гена йоццуш хIоьттинчу 
айми чохь ворда а йисина, 
цунна кIеллахь хибуха вахана, 
велла цуьнан да шен говраца 
цхьаьна. И бахьанехь ерриге 
а Россехь гIараяьлла Соьлжа-
ГIала». 

Иштта дара Советийн 
Iедал тIедаллалц. 1918-чу ша-
рахь БIеденойн тIемашкахь 
чIогIа йохийна йоллушехь, 
1930-чу шерашкахь дуьй-

на сихачу боларшца кхиа 
йолаелира Соьлжа-ГIала. 
XX-чу бIешеран 70–80-чуй 
шерашкахь Къилбаседа Кав-
казехь уггаре а яккхийчу 
промышленни, Iилманан, 
культурин туьшех цхьаъ хил-
ла дIахIоьттира иза. Къил-
баседа Кавказехь уггаре а 
хазачарех а хиллачу Соьлжа-
ГIалин цIе евзаш яра дерриге 
а дуьненахь: цуьнан заводийн 
а, фабрикийн а сурсаташ 
дIаоьцура дуьненарчу 55–65 

пачхьалкхехь; цуьнан мехка-
даьттан институтехь дешна 
говзанчаш белхаш беш бара 
дозанал арахьарчу иттаннаш 
пачхьалкхехь; Соьлжа-ГIалин 
Iилманчийн проекташца ма-
шенаш яран а, мехкадаьтта-
нах гIуллакхден а, химически 
а заводаш а, комплексаш а 
еш яра дозанал арахьарчу 
иттаннаш мехкашкахь, иштта 
дIа кхин а. 

Соьлжа-ГIалано, цуьнан 
кIенташа а, мехкарша а док-
кха дакъалецира 1941–1945-
чу шерашкахь Сийлахь-
боккхачу Даймехкан тIеман 
аренашкахь. Инзаре даккхий 
хьуьнарш гайтира цара. Мах 
хадийна ца валлал доккха 
дакъадиллира Сийлахьчу То-
ламна юкъа шен хьуьнаречу 
балхаца Соьлжа-ГIалано. 
Цундела ларамаза дац Рос-
син Федерацин Президентан 
в.в.Путинан Указаца 2015-
чу шарахь Соьлжа-ГIалина 
«БIаьхаллин Сийлаллин 
гIала» аьлла цIе тиллар. 

Гора ца хIоттийра, къар ца 
йира Соьлжа-ГIала. Цундела 
тахана, юха а Къилбаседа 
Кавказан уггаре а хаза гIала 
хила ойла йолуш, сихачу бо-
ларшца меттахIуттуш ю иза, 
Делан къинхетамца. Тахана 
Нохчийн Республикин Куьй-
галхочун лаамца, дIадолорца 
ца йовззал хийцаелла, хазъел-
ла дIахIоьттина вайн гIала а, 
цуьнан урамаш а. Иза хазйо 
ша саннарг кхидоцчу «Нох-
чийчоьнан дог» маьждиго, 

38–43 гIат долчу «Грозный-
сити» комплексо, иштта 
пхийтта гIат долчу кхузама-
нахьлерчу чохь Iен цIеноша, 
иштта дIа кхин а. Ян йолийна 
кхин а инзаре яккхий а, лекха 
а гIишлош – «Ахьмад-Тауэр», 
«Грозный Молл», кхиерш а. 

Ирсе а, сирла а, дегнаш 
тешош а ю вайн гIалин кхане. 
Цундела язйина ас сайн хьо-
мечу Соьлжа-ГIалех лаьцна 
«БIаьстенан бай» боху байт: 

берриг мохк бевзина, 
цIадерзий, хьовса шу, – 
бIаьстенан бай санна, 
хазлуш вайн гIала ю. 
Даим а хазъеш и, 
Дог дуьллий цунна чу 
говзачу адамийн 
комаьрша куьйгаш ду. 
Дуьйлало урамца – 
исбаьхьа хIора бу. 
седарчийн гуламца 
къийсалуш кораш ду. 
сан гIалин ойъуш сий, 
малх буьллуш цунна чу, 
оьздачу адамийн 
комаьрша куьйгаш ду. 

со лаьтта дог дуьзна, 
бошмех бIаьрг баккха-

лац. 
соьлж-гIала хьол езна 
суна кхин хилла яц. 
Даима йилларца 
къоналла цунна чу, 
сан гIала хазйийриг 
адамийн безам бу! 

КУСАЕВ Iадиз, 
Нохчийн Республикин 

хьакъволу 
журналист, гIалин 

историк

ГIопа тIера – гIали тIе
СОЬЛжА-ГIАЛА ЙИЛЛИНА – 200 ШО

Зама, шен болар ца ху-
ьйцуш дIайоьду. Дуьненал 
доккха халахетар хиларх 
болар лах а ца до цо, дуь-
ненал доккха хазахетар 
хиларх болар сих а ца до. 
Дийно кIира, кIирано 
бутт, батто шо... хуьйцуш, 
дIайоьдучу замано шеца 
дIадаьхьна дуккха а ха-
лахетарш, хазахетарш. 
царах цхьадерш тоххарехь 
дицделла. ткъа цхьадерш 
дицдала ца туьгуш, вай-
ца деха, вай бакъдуьнена 
дерззалц.

Ишттачу халахетарех дара 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
вайх дIакъастар. Дуьне до-
зуш а долуш хила йиш йоцуш 
хIума ду аьлла хеташ дара иза. 
вайга хаьттича, вайн лаамехь 
хилча хуьлуьйтур а доцуш. 
Делахь а, хIун дер тIаккха, 
Делан кхиэл ю-кх лелларг. 
вайн дегнашна хилла оццул 
доккха халахетар, цатам лан 
везахинволчу АллахIа собар 
а, ийман а делира. Иштта 
доккха...

Цхьайтта шо дIадаьлла иза 
вайца воцу. Цунах къастаро 
дегнашна йина чевнаш та-
хана а хьегIаш ю. Иза багара 
охьавуьллуш дац нохчийн 
халкъ. Ахьмад-Хьаьжа цуь-
нан дагчохь ву. Хир а ву, и 
мел деха, абаде кхаччалц. 
Нохчийн къам а дехар ду 
Ахьмад-Хьаьжин весеташ 
кхочушдархьама, цо дан дага-
лаьцнарг чекхдаккхархьама. 
Нохчийн Республикин хьал-
харчу Президента Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжас кест-кеста 
олура: «Суна уггаре а коьрта 
ду долийна гIуллакх чекхдак-
кхар». Цуьнан и лаам шайн 
дахаран коьрта декхар дина 

доггаха къахьоьгуш бу тахана 
цунна уллехь лаьттина хилла 
тешаме накъостий. Царна 
хьалхаваьлла ву цуьнан кIант 
Рамзан. Ткъа нохчийн дерриге 
а халкъ муьтIахь ду шен Куьй-
галхочунна а, цуьнан коман-
дина а. Иза иштта ца хилча, 
халкъан а, Iедалан а барт ца 
хилча, уьш вовшех дика кхе-
таш ца хилча хIинца Нохчий-
чохь долу маьрша, синтеме 
хьал хир дацара. Йоццачу 
хенахь меттахIиттийна хир 
яцара Гуьмсе, Аргун, Шела 
гIаланаш. Оцу гIаланашка 
кхаьчча цхьамма а эр дац 
цигахь 15–20 шо хьалха луь-
ра тIемаш хилла, гIаланаш 
ерриге а йохийна хилла.

Иштта де-дийне хазлуш, 
цIинлуш, толуш дIахIуттуш 
ю Соьлжа-ГIала. Дуьненан 
исбаьхьаллийн хазна хил-
ла дIахIоьттина ду кхузара 
башха маьждиг... Масане ду 
уьш, дагардан воьлча дийца 
а, дагардан а. И дерриге а 
Ахьмад-Хьаьжас долийн-
чу, юьхьарлаьцна хиллачу 
цIеначу, хьаналчу гIуллакхан 
беркате тIаьхье ю. Цуьнан 
беркат шо-шаре алсамдолуш 
ду.

ХIун  ду  те  Ахьмад-
Хьаьжас юьхьарлаьцна хил-
лачу некъан халкъо доггаха 
гIолацаран бахьана? Нохчийн 
дегнашкахь хIунда висина 
иза? Оцу шина хаттарна доц-
ца жоп дала аьтто бу вайн. Цо 
юьхьарлаьцна хиллачу некъан 
гIо а лаьцна, иза нохчийн 
халкъан дегнашкахь а висина 
халкъана юккъера схьаваьлла 
хиларна. Халкъана юккъера 
схьаваьлла халкъан тхьамда 
вара иза. Цундела цуьнан 
лаамаш, лазамаш, хьежа-

маш гергара бара массарна 
а. Мискъалазарратал куралла 
яцара цуьнгахь, гIиллакхах, 
оьздангаллех, собарех, ийма-
нах вуьзна вара. И саннарг ца 
везалойла дацара халкъана.

Цул сов, А.-Хь.Кадыров 
диканехь-вуонехь а шен хал-
къаца цхьаьна хилла вара мас-
со хенахь а. Шен дукхах бол-
чу нийсархойх терра хиллера 
цуьнан дахар... вайн къам 
дохийна Казахстане, Юк-
къерчу Азе дIадахийтинчул 
тIаьхьа 7 шо даьлча, 1951-чу 
шеран 23-чу августехь вина 
вара иза. Казахстанан мецачу 
гIум-аренашкахь дIадахара 
цуьнан бераллин 5–6 шо. 
1957-чу шарахь Нохчийчу 
богIу некъ «схьабаьстича» 

шен деца-ненаца, йиша-
вешица цхьаьна цIа веара. 
БIачи-Юьртара юккъера шко-
ла чекхъяьккхинчул тIаьхьа, 
1968-чу шарахь Неврерчу 
корматаллин-технически учи-
лище вахара комбайнеран 
говзалла караерзо. Иштта, 
вайн дайн лаьтта тIехь хьанал 
къахьега сацам бина вара 
Ахьмад. Иза уггаре а хьалха 
шен махке, лаьтте, халкъе 
безам хилар дара. Ца хилча, 
шегахь кхин говзалла кара-
ерзон хаарш, собар, хьуьнар 
доллушехь профтехучилище 
деша гIур вацара. Иза иштта 
волу дела цуьнга ларам бара, 
цуьнан сий-пусар дора вев-
зинчара.

Цуьнца цхьаьна Ахьмад-

Хьаьжа бераллехь дуьйна 
чIогIа ийманехь а, бусалба 
дин Iамо  лууш а вара. Цуьнан 
дагчуьра цкъа а дIайолуш 
яцара бусалба Iилма кIорггера 
Iамо йолу ойла. Советийн за-
манахь иза Iамор луьра дих-
кина хиллехь а, эххар а, шен 
кIеззиг а аьтто ма-беллинехь, 
Бухара деша дIавахара Ахь-
мад. Мир-Араб хьуьжарехь 
деа шарахь дийшира цо. 
ХIара дагалоцуш Ахьмад-
Хьаьжин хьехархо хилла-
чу,  Узбекистанан Лаккхарчу 
муфтис Бахрамов Iабдурешид 
Хожас дуьйцура: «Хьуьжаран 
мутаIелам волчу А.-Хь.Ка-
дыровс дешаран хьалхарчу 
дийнахь дуьйна гайтира ша 
бусалба дин кIорггера Iамо 

лууш хилар. Цунна Iаламат 
дика хаьара Iаьрбийн а, оьр-
сийн а меттанаш. Дика кхе-
тара узбекийн а, таджикийн 
а меттанех. Цо вуно лерина 
Iамадора Накъшбандин Ба-
хьаутдин жайнаш. Иза езаш 
вара философи а, поэзи а. 
Къаьсттина дукха  йоьшура  
Навоин, Рудакин, Берунийн 
говзарш, Улугбекан, Авицен-
нин белхаш. Географи, истори 
цунна дукхаезачу предметех  
яра.

Аудиторешкахь  дIахьочу  
къамелашкахь шегара башха  
хаарш  гойтура  цо. Хьоь-
хуш долчу  Iилманна и сан-
на  сиха  духе  кхуьуш болу  
мутаIеламаш бацара  хьуь-
жарехь. Хаалора  бераллехь  
дуьйна  иза  дас-нанас ийма-
нехь, бусалба  динехь,  оьзда,  
гIиллакхе  кхиийна хилар. 
Цуьнан  леларехь  денна  
хаалора оьзда  амал а, тIеттIа  
алсамдолу  Iилма а.

Ша  нахал  лакхара  хе-
таран ойла  цкъа а ца  ха-
алора  цуьнгахь. Цундела  
мутаIеламаша а, хьехархоша 
а цхьабосса чIогIа  лоруш  
вара иза.

Кхин цхьа  хIума а  ца  
хьахийча  нийса  хир дац. 
Ахьмад-Хьаьжас  шен  ле-
ларца  йоккха хазна  юкъай-
иллира  мутаIеламаша шайна  
тIедиллина  декхар  кхочуш-
даран  долу  жоьпалла  лакха-
даккхарна. Шена  тIедиллина  
муьлхха а гIуллакх лаккхарчу 
жоьпаллица  кхочушдарх тоам  
ца беш,  изза  лоьхура  цо шена  
юххерчу  мутаIеламашкахь а.

Иштта, дешарехь бIаьрла  
кхиамаш  бахарна Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжина  Мир-
Араб хьуьжар чекхъяккхаран 

хьокъехь  долу  диплом  дала 
дезачул  кхо шо  хьалха  де-
лира. вархI шарахь  деша  
дезачу  цу хьуьжарехь  деа  
шарахь дешна  велира  иза. Цу  
тайпа  бакъдерг тхан хьуьжар 
йилличхьана  хилла  а дац».

Ахьмад-Хьаьжас  динчу  
муьлххачу а гIуллакхан (цул 
хьалха  а, тIаьхьа а) даи-
ма  иштта лаккхара мах ха-
дош  бара. Амма оцо  цуьнан  
дагтIе  куралла  ца  тосура. 
Мелхо  а шена  тIехь  долу  
жоьпалла лакхадолуш  хетара  
цунна  Iилманехь,  балхахь  
лакха  мел  вели а,  халкъана 
тIе  хIуьтту  хала  киртигаш  
алсам  мел ели а.

вайн  къона  чкъор тIеман 
кхерамах лардан лааро 
тIелацийтинера  республикин  
муфтин дарж. Нохчийчуьра 
хьалхара  тIом  уггаре а  чIогIа  
кIуркIамане  баьллачу хенахь  
хилира  иза. Иза лардарна  
тIехь цуьнан дикка  аьтто  а 
белира.

Ткъа шолгIа  тIом  бола-
белча, кху чуьра  шен доьзал-
ца  цхьаьна дIаваха,  зовкхе 
хан  яккха  цхьаьннан а боцу  
аьтто  шен боллушехь (иза 
хазахетарца тIелоцур вара  
Юккъерчу  Азехь, Малхба-
лехь, Iаьрбийн  мехкашкахь), 
шен  халкъаца  дика  а, вуон а  
декъа сецира  А.-Хь.Кадыров. 
Аьлча а, халкъ  хIаллакдан 
тIекхозабелла ирча,  инзаре  
боккха  кхерам  цунна  тIера  
дIабаккха  сецира. И сацам  
тIеоьцуш  Ахьмад-Хьаьжа  
вуно  дика  кхеташ вара  ша  
тIелоцург  хIун  дукъ, хIун  
жоьпалла ду. Шен дегIах, сих  
дог диллина  бина  сацам бара  
иза. Халкъ  хIаллакьхиларх 
лардархьама. Халкъа юккъе-

ра  схьаваьлла волу  халкъан 
тхьамда, халкъан  баьчча кхе-
чу  кепара хуьлийла а дацара.

Байттамал яI-кх! Цу хе-
нахь  массо а вацара  цунах  
тешаш, цо  лелочун духе кху-
ьуш… вуно  сиха а, кегаре  а, 
кхераме  а  мур  бара  иза. Мас-
со а шен-шен  синехьа  ваьлла  
мур. Цо мохь ца  хьийкхира 
со шу лардан, кIелхьардаха 
веана  бохуш. Шен  са  денна  
кхерамна кIел а кхуьйсуш,  
дечу  гIуллакхашца  гойтура  
цо  ша  баккъал  а  цIенчу  ний-
ятца  халкъ хIаллакьхиларх 
хьалхадаккха юкъйихкина  
араваьлла  хилар а, юхавер во-
цуш  хилар а. Цунах кхийтира 
мехкан  куьйгалла. Цунах 
тийшира. Цуьнан  некъ  къо-
балбира.

вайна  дагадан  деза  цо  
хIетахь  вайга баьхнарг: «вай-
на барт оьшу», «Дагчохь Дела 
а волуш,  багахь бакъдерг до-
луш хила  деза вай». «вайна  
тIом  ца  оьшу, вайна  машар  
оьшу». «Бакъдерг  тола деза», 
«Дала бакъо толайойла!» 
и.дI.кх.

вай  кара  герз эца  деза, 
тIом  бан  беза  ца  олура  цо 
цкъа а. Ахьмад-Хьаьжас  хад-
даза бохура: «Iилма Iамаде. 
вай  Iилманца  довзуьйтур  
ду  ваьш». Цунна халкъан  
лаамаш, хьашташ, лазамаш  
бевзар  бацара  халкъана  
юккъера  схьаваьлла оцу  
халкъан  воI  ца  хиллехь. 
Иштта,  Халкъан воI, мехкан  
Турпалхо, къонаха  хилла  
вехар  ву Ахьмад-Хьаьжа 
эзарнаш шерашкахь. Дала  
декъалвойла  иза!

Д.ХАМЗАТОВ 

А-ХЬ.КАДыРОв вИНА ДЕ ТIЕКХОЧУШ

Халкъана юккъера схьаваьлла тхьамда
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Театре болчу ховхачу безаман йийсарехь
марисултанов Iела… 

нохчийн къоман театран 
цхьа сирла агIо. Чекхдаь-
ллачу хх-чу бIешеран 
чаккхенехь дукха хьовсар-
хой бара  Iелас дакъалоцу-
чу спектакле хьовса лууш, 
леррина театре богIуш. 
цуьнан шовкъе амал, 
сцени тIехь товш долу куц-
кеп, аз, муьлхха а васт гов-
за, «чомехь» кхолла хаар, 
Дала делла похIма дара 
цуьнга хьовсархойн безам 
бахийтинарг. ткъех ша-
рахь гергга нохчийн къо-
ман театрехь тоьлла актер 
ларалуш вара иза. цо 
ловзийна хIора роль къаь-
сттина шех дийца хьакъ-
долуш ю. цуьнан ловзаран 
башхалла театръезархойн 
дегнашкахь йисина. 

Шен дукхах болу ний-
сархой санна, генарчу Ка-
захстанехь дуьнен чу ваьлла 
Марисултанов Iела, 1956-
чу шеран мангалан (июль)
беттан 6-чу дийнахь, Алма-
тински областерчу  Тургень 
Энбекши поселкехь. КIант 
когавахана валале, 1944-чу 
шарахь Сталинан хьадалчаша 
махках баьхначу  вайнаха-
на, 1957-чу шарахь цIаберза 

бакъо елира. Цунах пайда-
эцна Iелин да ИбрахIим  шен 
ворххIе да ваьхначу Хьалха-
Март ант Iе  ц I авир зира . 
Хьалха-МартантIехь вахара 
Iела №7 йолчу юккъерчу шко-
ле деша а. Лакхарчу классаш-
кахь доьшуш волуш евзира 
цунна нохчийн къоман театр. 
Дуьххьара спектакль гарца 
кхоллабелира сценига безам, 
дахарехь йисинчу ерриге а 
ханна. 1973-чу шарахь юк-
къера школа кхиамца чекх а 
йоккхий, ойланашка вийлар 
доцуш, балха  дIахIотта йол-
чу Iалашонца театре кхечира 
Марисултанов Iела. Нохчийн, 
оьрсийн меттанаш  дика ха-
ьара жимачу стагана. Шина 
маттахь байташ йоьшура, 
«чу са диллина», музыкальни 
лерса а дика дара. Баккъал а 
актер хила болчу лаамца хIара 
«вогуш» гича, ша дуьйцучух, 
лелочух тешо кхуьнгахь хьуь-
нар тосаделча, цу муьрехь 
Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
драматически театран коьр-
та режиссер волчу Солцаев 
Мималта балха дIаийцира 
хIара. ДIаэцарал сов, балха 
дIахIоьттина бутт балале, 
ша хIоттош йолчу «Аслан-
бек Шерипов» спектаклана 
юкъаозийра, воккхачу стеган 
васт кхоллар тIе а дилли-
на. Къоначу актеран а, цо 
васт кхуллучу турпалхочун 
а хенан башхалла кхузткъа 
шаре кхочуш яра. Делахь а, 
и болх дукха шена безарна, 
алссам къахьегарна сцени 
тIехь дуьххьара гIулчаш йо-
хуш волу къона актер дика 
ларийра шена  тIедехкинчу 
декхаршца. воккхачу стеган 
роль яра цуьнга режиссера 
Хакишев Руслана 1976-чу 
шарахь хIоттийначу «Яхь 
йолу кIентий» спектаклехь 
кховдийнарг а. Сцени тIехь 
леларца, духарца, паргIат 
дечу къамелаца, алссам дика-
вуо гина, заманах чекххьоь-

жуш хеталучу бIаьргашца 
воккха стаг тарлора актерах 
хьовсархошна. Хьалхарчу 
ролашкахь дуьйна гуш дара 
нохчийн къоман театрехь 
Марисултанов Iела ларамза 
сцени тIе нисвелла хьаша 
цахилар. «Ричард-3» спекта-
клехь цо кхоьллинчу васто 

а тIечIагIдора  актеран таро-
наш шуьйра хилар. Амма шо 
шаре дерзале цуьнан эскарехь 
гIуллакх дан ваха дийзира. 
Цигара цIавирзича, воронеже 
театральни институте деша 
вахара жима стаг. А.К. Дунду-
ков вара институтехь къоначу 
актерана говзалла хьехнарг. 

Говзалла караерзорал сов, ци-
гахь доьшучу муьрехь, Iелас 
дукха нохчийн, оьрсийн, кхе-
чу халкъийн литература ешна. 
Цо Iамийна театран истори, 
цуьнца цхьаьна евзина  теа-
тран чолхечу дахаран къайле-
наш, ешна алссам драматиче-
ски говзарш. 1986-чу шарахь 
дара воронежерчу театральни 
институтехь дешна яьлла ке-
гийрхойн тоба Соьлжа-ГIала 
цIаеача. Нохчийн къоман теа-
тро заза хецна мур бара иза. 
Къилбаседа Кавказехь евзина 
ца Iаш, Советийн Союзехь 
тоьллачу итт театрана юкъахь 
лараме меттиг дIалоцуш яра 
оцу хенахь нохчийн театр.  
Малхбузерчу Европин дра-
матургин пьесаш хIитторехь 
цIеяххана говзанча ларалуш 

волу театран коьрта режиссер 
Солцаев Мималт «БIешерийн 
боданера» цIе йолу спек-
такль хIотто кечлуш вара. 
ГIараваьлла вевзачу гIалгIайн 
яздархочо Базоркин Идриса 
язйина, изза цIе йолу роман 
яра спектаклан бухе йилли-
нарг. Коьрта роль Марисул-

танов Iелига кховдийнера. Ка-
лой яра хIинца цо васт кхол-
ладезачу  турпалхочун цIе. 
Цу заманахь Калой массарна 
дика вевзаш турпалхо вара. 
Хетарехь кIезиг нах хир бара 
вайн махкахь «БIешерийн 
боданера» роман ешаза. Цун-
дела дукхахболчеран садуура, 

цу муьрехь дегIана мелла а 
эгIаза волчу Марисултанов 
Iелига и роль кховдоро. Роман 
ешначеран кхетамехь Калой 
дегIана лекха, нуьцкъала 
амал йолуш турпалхо вара. 
Изза ойла хиллера романан 
авторан Базоркин Идрисан 
сагатдеш а. Яздархо леррина 
театрехь дIайоьдучу репетици 
веана хиллера, шен романа 
тIехь артисташа беш болчу 
балхе хьажа. Сцени тIехь 
Марисултанов Iелех бIаьрг 
кхетча цуьнан дог шелделла 
хиллера, шеконо хорам бина. 
Шен дагахь дерг а, къастийна-
чу актерана ша реза цахилар 
а режиссере дIахаийтинера 
романан авторо. Делахь а, 
дуьнене шен хьежам болуш, 
актерийн таронаш  дика евзаш 

волчу Солцаев Мималта,  ша 
къастийначу актерехь йитира 
роль. Авторна хетачунна  тIе 
тевжина, шен лаам тIера ца 
волуш. ТIекхечира премьера 
йолу де. Цхьа бутт хьалха 
доьхкина девллера билеташ. 
Амма нохчийн къоман театра-
на хьалха йолу майда, сийсош 
яра гулделлачу адамаша. Цул 
тIаьхьа, я хьалха цкъа а хилла 
дацара и тайпа сурт Нохчийн 
къоман театрана хьалха. Мас-
сарна лаьара кхин цкъа а Ка-
лойн, Зорин ховхачу безамах 
марзо эца. Делахь а, дерриге 
адамаш чутарлойла дацара. 
Дуьйцучух кхета ца луучу 
хьовсархоша театран неIарш 
кегъян йолийра. ТIаккха теа-
тран администрацин бел-
хахойн, ца бевллачу денца, 
милици кхайкха дийзира 
хьовсархойн аьрхалла гена ца 
ялийта. Ткъа хьалххе билеташ 
эцна спектакле кхаьчнарш-м 
ирсе бара. Дика хIоттийна 
спектакль яра иза. Марисул-
танов Iелин говзалла, хьуь-
нар, похIма тоьира, хьовсар-
хойн кхетамехь ма-хиллара 
Калойн башха васт кхолла. 
Массарал чIогIа воккхавеш 
романан автор вара. Цхьадолу 
суьрташ сцени тIехь гойтуш 
бIаьргех долу хи ца саца-
лора  яздархочуьнга. Спек-
такль чекхъяьлча, Калойн 
васт дукха дика кхолларна, 
Базоркин Идриса, къевлли-
на маравоьллина, къинтIера 
ваьккхира актер, хьалха ша 
дийцинчунна дохковаьлла. 
Баттахь сов, «БIешерийн 
боданера» спектакль гойту-
чу суьйранна  даима юьзна 
хуьлура Нохчийн къоман 
театр. Марисултанов Iелин  
къинхьегаман доккха дакъа 
дара оцу бIаьрлачу кхиамна 
юкъахь. Актера боккхачу 
безамца кхоьллина Калойн 
васт бахьанехь, цунна «Нохч-
ГIалгIайн Республикин хьакъ-
волу артист» сийлахь цIе 
елира.

  Иштта боккхачу кхиамца 
чекхъяьллачарна юкъахь яра 
режиссера Солцаев Мималта 
хIоттийна «И дольше века 
длится день» цIе йолу спек-
такль. Дуьненахь гIараваьлла 
вевзачу гIиргIизойн яздархо-
чун Айтматов Чингизан изза 
цIе йолу роман яра спекта-
клан бухе йиллинарг. Манкур-
тан роль яра Марисултанов 

Iелина оцу спектаклехь кхаь-
чнарг. Цхьа дин а, адамалла 
а йоцучу  къизачу гIерано  
бераллехь вадийна, йийсарехь 
хьалакхиъна ву Манкурт. ва-
дорал сов,  хилларг, гинарг 
дицдалийта Iазапехь кхиош 
ву иза, коьртаха цIоканан пес 
йоьллина, туьта йоккха ца 
хилийта,  зоьпаршна юккъе 
Iаьвдича санна латтош, хье 
ца кхиийта. Цунна дицдел-
ла шен да-нана, схьаваьлла 
орамаш. Иза цхьа акха адам 
санна ву, гIеранан баьччано 
аьлларг,  шеко йоцуш, дан 
кийча. Амма хаддаза кхунах 
йолчу гIийлачу ойланашца 
ехаш, хIара лоьхуш йолчу 
нанна, цкъа мацца а караво 
Манкурт. Нанас дукха къа-

хьоьгу кхуьнан иэс самадак-
кха гIерташ. Делахь а, Ман-
курт къора ву ненан лаамна. 
Цунна ца евза иза. Шен нана 
хилла я ца хилла ца хаьа  
декъазчу кIантана. Эххар 
а, гIеранан баьччин омрица 
къинхетамза шен нана йоь 
Манкурта. Хала спектакль 
яра иза. Ненан роль ловзочу 
РСФСР-н хьакъйолчу артист-
кас Багалова Зулайс, Манкур-
тан роль ловзийначу  Iелас 
лаккхарчу драмин низаман 
гурашкахь шовкъе хIиттийна 
суьрташ алссам дара цу юк-
къехь. Дукхах болчу хьовсар-
хошка бIаьргех уьду хиш ца 
совцалора. ХХ-чу бIешеран 
чаккхенехь марсаюьйлучу эв-
хьазлонна дуьхьал хIоттийна 
спектакль хеталора «И доль-
ше века длится день». Театро 
а, Манкуртан роль ловзий-
начу Марисултанов Iелас а 
хIоранга орцадохуш хетара: 
«Ма дицдайша шайн орамаш, 
самадаккхийша шайн иэс, хи-
лийша къинхетаме», бохуш.

Нохчийн Республикин 
театрашкахь болх бинчу 40 
шо сов йолчу заманахь бIе 
гергга роль ловзийна Мари-

султанов Iелас, уьш тайп-
тайпана хилла: жима, йок-
кха, самукъане, дегаIийжаме. 
Амма, муьлххачу ролехь ша 
велахь а, говзалла  лаккхарчу 
тIегIанехь йолчу актера уьш 
кхачам боллуш дика, чула-
цаме ловзийна, хьовсархойн 
дегнашкахь еххачу ханна сир-
ла лар юьтуш. Ишта-м Мари-
султанов Iелас исбаьхьаллин 
фильмашкахь а дакъалаьцна. 
«Когда отзовется эхо», «в 
семнадцать мальчишеских 
лет», «Горец», «Партизаны», 
«выстрел из тьмы», кхиерш 
ю уьш. Режиссераша Хамра-
ев Искандера, Татаев Илеса 
шаьш сценари язйина, вайн 
къоман къаьхьачу историх 
яьккхина фильм яра «Когда 
отзовется эхо». вайн заман-
хочун роль яра Iелина кхаь-
чнарг. Коьртачу турпалхочун 
Бадалова Лайлаан тIехьийза 
кIант ву Марисултановс васт 
кхоьллина лор. Кхийолчу 
шен ролашкахь санна, говза 
сурт хIоттадо актера оцу 
фильмехь а, хьовсархошна ша 
кхоьллина васт даг чохь дуьсу 
гечонаш лоьхуш.

Чекхдаьллачу ХХ-чу 
бIешеран 90-чу шерийн юьх-
хьехь, Россин пачхьалкхан 
премин лауреат, профессор 
волчу режиссера Солцаев 
Мималта, Нохч-ГIалгIайн 
пачхьалкхан Университетехь 
актерийн говзалла Iамош 
йолу кафедра схьайоьллу.  
Оцу муьрехь цунна тешаме 
накъост хилла уллохь лаьт-
тина ву Марисултанов Iела. 
Нохчийн къоман театрана 
къона тIаьхье кхион йол-
чу Iалашонца схьайиллина 
яра иза. Хиллачу тIемаша, 
сиха йоьдучу замано дукха 
хIуманаш хийцина вайн да-
харехь. Делахь а, церан ницкъ 

ца кхаьчна театре болу  безам 
Марисултанов Iелин даг чуь-
ра дIабаккха, шелбан. Тахана, 
цкъа мацах шен хьехархо 

хиллачу Солцаев Мималта 
схьайиллинчу кафедрина ку-
ьйгалла деш ву Марисултанов 

Iела. Цунна Iаламат жоьпал-
лин гIуллакх хета, да санна 
ша лоруш хиллачу стеган 
лорах дIавахар, цо безамца 
дIадолийна беркате гIуллакх 
тесна цадитар, цуьнан сир-
лачу цIарна гIаролехь латтар. 
Марисултанов Iела даима 
хилла шен хьехархочунна те-
шаме. Цкъа а дохко ца ваьлла 
ша иштта хиларх.

2006-чу шарахь дара, Мо-
скварчу культурин инсти-
тутехь дешна яьлла кегийр-
хойн тоба ялош, Солцаев Ми-
малт Нохчийчу цIавирзича. 

Регионан куьйгалло цун-
на тIедиллира, тIом балале 
хьалха Соьлжа-ГIалахь болх 
беш хилла М.Ю.Лермонтовн 
цIарах йолу оьрсийн драма-
тически театр меттахIоттор. 
Хьалха иза лаьттинчохь не-
хийн баьрзнаш дара, театр 
а кхийолу гIишлош санна, 
йохийна яра. Москвахь дешна 
бевлла цIабирзина кегийрхой, 
театрехь луш долу алапа 
кIезиг хетта дIасабевлира. 
Делахь а, шена тIедиллинарг 

кхочушдан Iемина волчу Сол-
цаевс Марисултанов Iела ша 
волчу дIавийхира. Актере 
«хIан-хIа» ца аладелира, дук-

кха а шерашкахь шен синан 
эла хилла лаьтташ волчу 
стаге. Цхьаьна дIаволавелира 
и шиъ драматически театр 
«вовшахтоха». Чу ваха чоь 
яцара, охьахаа гIант дацара, 
хIинца театран йолу гIишло 
хир ю аьлла, цхьанна а да-
гахь дацара. Амма болх дIа-м 
болийра цушимма цхьана 
оти чохь. Массо цецвоккхуш 
спектакль хIоттийра «Рыцари 
Кавказских гор» цIе а йолуш. 
Солцаев Мималта хIиттош 
хилла ерриге а спектаклаш 
санна, нуьцкъала, хьовсар-
хойн даг чу юьжур йолуш  
яра иза а. Ши турпалхо вара 
оцу спектаклехь: Таймин 
Биболат, Лермонтов Михаил. 
Марисултанов Iела инарла 
Ермоловн роль ловзош вара. 
Цуьнан къизалла, акхарал-
ла, нохчашка хилла цабезам 
гайта ницкъ кхечира актеран. 
2007-чу шарахь Новочеркас-
скехь хиллачу ерригроссин 
театральни фестивалехь ворхI 
номинацехь совгIаташ схьа-
ийцира театро и спектакль 
бахьанехь. Ермоловн васт  
кхоьллина Марисултанов Iела 
вара совгIаташца билгалбаь-
хначу актерашна юкъахь. 
«Нохчийн Республикин хал-
къан артист» сийлахь цIе тил-
лира цунна и бIаьрла кхиам 
баккхарна.  Баьхначу кхиамех 
тоам бийр болуш стаг вацара 
иза. 2008-чу шарахь балхана 
юкъах ца волуш иза деша 
вахара Москварчу театральни 
академи, кхиамца иза чекх а 
йоккхий режиссеран говзалла 
караерзайо  актера. Цо оьр-
сийн драматически театран 
сцени тIехь хIиттийначарах 
ю «Хьоме нус», «Хилаза ца 

ваьлла хилла шейх», «Хье-
сапца дина захало», «Малх-
бален седа», «Со юха вогIур 
ву», иштта дуккха а кхийолу 
спектаклаш. Уьш берриге а 
хьовсархоша безаш, ларамца 
тIеэцна белхаш  бу. 2011-чу 
шарахь театран коьрта ре-
жиссер хилла Солцаев Ми-
малт лазаро лаьцна балхана 
юкъара ваьлча, цуьнан метта 
коьрта режиссер дIахIоьттира 
Марисултанов Iела. Цунна 
хьакъ а яра и белхан меттиг. 

И санна шен болх безаш, 
театрана муьтIахь болуш 
дукха нах бац вайн махкахь. 
Делахь а, рицкъ кхачийча, 

белхан меттиг йита езаш 
хуьлу. Даржера дIаваьллера 
аьлла,  стагехь хилла сий 
дIа-м ца долу. Хааршна эшам 
ца хуьлу. Хьекъал арт ца ло. 
Делан къинхетамца и дерриге 
а Марисултанов Iелица долуш 
ду. Иза тахана актерийн къона 
тIаьхье кхиош Университе-
техь балхахь ву. Нохчийчохь 
массарна дукхаезаш йолу 
«Аршин мал Алан» цIе йолу 
музыкальни комеди хIотто 
кечлуш ву иза 2017-чу ша-
рахь, Нохчийн Республикин 
Университет чекхъяьккхина 
бовлуш болчу къоначу акте-
рашца. Гаджибеков Узейрас 
язйина и самукъане коме-
ди йоккха меттиг дIалоцуш 
ю Нохчийн къоман театран 
репертуарехь. Мел дукха 
хьежарх кIорда а ца йо хьов-
сархошна забарш, мукъамаш 
алссам болу и башха комеди. 
Марисултанов Iелина керла  
гечонаш, басарш нохчашна 
евза, еза комеди хIоттош 
карориг хиларан цхьана а 
кепара шеко яц. ПохIме стаг 
и массо агIор а похIме хуь-
лу. вайн республикин теа-
трийн сценашна тIехь шен 
синан дакъа юкъадуьллуш  
цо кхоьллина башха васташ 
хьовсархойн дегнашкахь даха 
дисина. Иштта мехала бу цо 
режиссурехь бина белхаш а. 
Цкъа мацах бераллехь теа-
тре кхоллабелла  безам, лар-
беш таханене схьабеана оцу  
похIмечу актера, режиссера. 
2016-чу шеран 6-чу июлехь 
60 шо кхаьчна Марисултанов 
Iелин. Кхоллараллехь хьанал 
къахьоьгу стаг гIеметтахIутту 
хан ю иза. Цундела цIеначу 
даггара нохчийн яхь йолу 

кIант, хьекъале хьехархо, 
бакъволу актер, похIме ре-
жиссер Марисултанов Iела 
декъалвеш, цунна дика мел 
дерг хила лаарца дIахаийта 
лаьа, цо хIитточу керлачу 
спектаклашка хьовсархой 
сатесна хилар. Дала аьтто 
бойла цуьнан цу тIехь! Дог 
мел лаьттачу дикане кхача-
войла, массо а сирла сатийсам 
кхочуш а хуьлийла!

ГАЗИЕВА Аза 

ЮБИЛЕЙ

(режиссеран марисултанов Iелин 60 шо кхачарна лерина)
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19      02:55      12:30     16:13      19:37        21:20
 
20      02:57       12:30      16:13      19:37        21:18

21       02:58      12:30      16:13      19:36         21:17

22      03:00     12:30     16:13     19:35       21:15

23       03:01      12:30      16:12      19:34         21:15

24       03:03      12:30      16:11      19:33         21:13

ламазан хенаш

19-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +32 градус, кIезиг мархаш а йолуш, 
догIа а догIуш; 
буьйсанна…+23 градус, екхна а йолуш.

20-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +31 градус,  мархаш а йолуш; 
буьйсанна… +23 градус, кIезиг мархаш а йолуш.

нохчийн пачхьалкхан 
хьехархойн университе-
техь 20-чу июнехь дуьйна 
деша луучаьргара кехаташ 
схьаоьцуш ду.

кхузахь кегийрхойн 
аьтто бу информатикин, 
экономикин, махлелоран, 
физически культурин, био-
логин, химин, историн, 
нохчийн меттан литера-
турин, оьрсийн меттан 
литературин, ингалсан, 
франкойн, немцойн мет-
танаш, и.дI.кх. говзаллаш 
караерзо. бакалавриатан 
а, магистратурин а кепара 
ду кхузахь дешар.       

Абитуриенташкара кеха-
таш схьаэцарх лаьцна дий-
цира Университетан юкъар-
чу гIуллакхийн проректора, 
тIеэцаран комиссин декъаш-
хочо Гакаев Анзора. Цо элира: 
– «ХIора абитуриентана хаа 
деза маса меттиг ю ша деша 
воьдучу дешаран учрежде-

нина елларг. ХIокху шарахь 
Рособрнадзоро тхан вУЗана 
очно кепара деша луучарна 
елларг 731 меттиг ю, 423 мет-

тиг – заочни кепара дешар-
на. Уггаре а йоккха конкурс 
оьрсийн мотт, литература а, 
нохчийн мотт, литература а, 

юьхьанцара дешар а, лерри-
на (специальни) психологи 
а отделенешкахь ю. Масала, 
нохчийн меттан, литературин 

отделене 189-ммо чуделла 
кехаташ, оьрсийн меттан, ли-
тературин говзаллина – 145-
ммо, шина а меттан отделене 
– 153-ммо (25-ппа меттиг ю 
оцу говзаллашна къастий-
нарг). Иза хила тарлуш йолу 
конкурс ю. ХIунда аьлча, 
чуделла кехаташ копи я ори-
гинал хила тарло, чекхволуш 
верг кехатийн оригиналаш 
елларг ву. 

   Россин Федерацин Ро-
собрнадзоро пачхьалкхан ер-
риге а вУЗашкахь хIоттийна 
чекхваларан баллийн (ЕГЭ-н) 
барам бу. Тхан иза лакхабак-
кха йиш ю, амма лахабаккха 
бакъо яц. ХIокху шарахь хил-
лачу ЕГЭ-н жамIашка хьаьж-
жина, иза хьала ца айъина оха. 
Масала, оьрсийн меттан 36 
балл ю, обществознанин – 42, 
математикин – 27.  Цхьа балл 
кIезиг елахь а, тхан бакъо яц 
кехаташ схьаэца. Иза данне 
а дац и баллаш хилчахьана 
бер чекхдер ду бохург, хIунда 
аьлча, баллаш алсам ерг хьал-

хавоккху оха.
Студенташ тIеэцаран 

хьалхарчу омрина юкъадоьл-
ху буобераш, заьIап бераш. 
Оцу берашна, конкурсана 
юкъахь а йоцуш, меттигаш 
къастайо оха.

Корматаллин юкъара де-
шар (лицей, колледж, тех-
никум) чекхдаьккхинарш, 
ламасте йирзинчу кепехь, 
тIеэцаран зерех чекхбоху 
оха». 

Нохчийн пачхьалкхан хье-
хархойн университетехь деша 
луучаьргара кехаташ схьа-
оьцу хIокху беттан 27-гIа де 
тIекхаччалц. 

Университетехь йол -
чу лицейхь, филологин, 
хими-биологин, физико-
математикин говзаллашка-
хула, 10–11-чуй классашка 
дешархой дIаоьцу. Цигахь 
берашца ЕГЭ-на кечам байтар 
чIагIдинна дIахьур ду.

Л.ДАУТОВА
Авторан сурт

ДЕШАР

Кегийрхоша хоржу говзаллаш

йоккхачу бизнесе дуьххьа-
ра гIулчаш яха атта дац. Док-
кха Iилма а, хаарш а оьшуш 
гIуллакх ду иза. оцу Iалашонца 
нохчийн пачхьалкхан универ-
ситетехь вовшахтоьхнера эко-
номикин декъехула шайн хаарш 
шордан лаам болу къона биз-
несменаш а, иштта экономикин 
хьаьрмахь хьалхара гIулчаш 
йохуш берш а. практикин кон-
салтинган сессеш ю нохчийн 
пачхьалкхан технопаркан буха 
тIехь дIахьош.

Инновационни компанешна а, 
Iилманан юкъараллина, говзан-

чашна а, инверсторшна а лерина 
дIахьош ю дешаран сессеш. Цигахь 
дийцаре до Хьо мила ву? Хьан хIун 
Iалашо ю? Хьуна стенна кхион лаьа 
бизнес? иштта кхидолу хаттарш.

Къона бизнесменашна шайн 
проекташна презентаци ян а, ин-
весторш шайна тIеберзо а Iамош, 
бизнес-майданаш кхолларан а, 
кхиоран а цIеяххана евзаш йолчу 
компанеша дIаяьхьначу лекцин 
курсашка ладуьйгIира Iемачара сес-
син хьалхарчу декъехь. Iалашонаш 
билгалъян, декхарш хIитто, деш 
долу гIуллакх эвсаралла йолуш 
хилийта Iамийра шайна къоначу 

бизнесменаша.
верриге а цхьа бIе гергга къона 

бизнесмен вара экономикин декъе-
хула шайн хаарш тIедуза веанарг. 
Инвесторшна луш йолу заявкаш 
кечъян хаар а дара оцу сессехь ти-
даме диллина. вайн республикин 
экономика луларчу республикийн 
экономикина тIаьхьакхио езаш ю. 
Цундела мехала ду вайн республи-
кехь оцу тайпа цхьаьнакхетарш 
дIадахьар. Хууш ма-хиллара, туризм 
кхуьуш йогIуш йолчу махкахь инве-
сторш а алсамбовлу. Уьш алсам мел 
хили а экономика сиха кхуьур ю.

ДИКАЕВА ЯНИНА

Нохчийн пачхьалкхан 
университетехь экономикин 
хаарш тIедузу

хууш ма-хиллара, хIокху шеран май баттахь 
къоначу корреспондентийн школо дахаран нов-
къа бехира шаьш долчохь дешна бевлла къона 
корреспонденташ. ткъа хIинца цига деша бахка 
лаам болчаьргара июнь баттахь дуьйна схьаэца 
долийра кехаташ. оцу школе деша хIуттуш оь-
шуш долу кехаташ чуделлачул тIаьхьа, экзаменаш 
дIаяла дийзира къоначийн. нохчийн меттан а, 
оьрсийн меттан а, историн а предметашкахула эк-
заменаш дIаелира цара. царах дукхахберш хIокху 
шарахь школа чекхъяьккхинарш бара. школехь 
Iамийнарг бен экзаменашкахь шайга хоттур доц-
цушехь, шаьш уьш ледара дIаяларна кхоьруш, са-
гатдора цара. Делахь а, олуш ма-хиллара, школехь 
Iамийнарг – дика бух бу, цундела, цара  шайгара 
дика хаарш гайтира. 19-чу июлехь юьйлалуш ю 
школехь занятеш. цу хьокъехь  дийцира школин 
директора Юнусов хьамзата. 

«ДIадаханчу шарахь оха шуьйрачу хаамийн 
гIирсашкахула хаам бинера къоначу корреспондентийн 
школе деша схьаоьцуш хилар хоуьйтуш, деша бахка лаам 
болчаьрга схьакхойкхуш. Иштта, генарчу кIошташкара 
а, ярташкара а баьхкира кхуза деша. Ткъа хIокху шарахь 
оха хаам бина а бацара, хIетте а, дIадаханчу шарахьчул а 
алсам ала мегар долуш, кхузахь деша лаам берш дуккха 
а хиллера», – бохура Хь.Юнусовс.     

Билгалдаккха луур дара Юнусов Хьамзат къо-
начу корреспондентийн школин директоран дарже 
дIадаханчу шарахь хIоттийна хилар. Школин дешаран 
системехь цхьацца хийцамаш бира цо. Къаьсттина 
дикахеташ дара, къоначарна нохчийн мотт Iаморна 
цо боккха тидам тIебахийтина хилар. ДIадаханчу ше-

рашкахь кIиранах цкъа бен ца хуьлура нохчийн меттан 

урок, ткъа хIокху шарахь – кIиранах шозза. Хь.Юнусовс 
дийцарехь, оцу урокаша дикачу агIор тIеIаткъам а бира 
дешархошна. 

Школехь журналистикин теори йовзийтарал сов 
практика а хир ю церан. вайн республикехь хуьлучу 
тайп-тайпанчу цхьаьнакхетаршкахь, кхоллараллин 
суьйренашкахь, телевизионни программашкахь дакъа 
а лоцуьйтур ду дешархошка. ТIаккха церан таро хир ю 

журналистан болх  бовза а, шайна девзинчух пайдаэца 
а. ХIокху шарахь къоначу корреспондентийн школин 
дешархошца бан леринчу балхах лаьцна дерг оха дуьй-
цур ду газетан рогIерчу цхьана номерехь. 

З.ЛОРСАНОВА  
И.ХАСАХАНОВН суьрташ

Къона корреспонденташ 
кечбан кийча ю школа

2016-чу шеран хьалхарчу эхашарахь соьлжа-гIала баьхкинчу ту-
ристийн барам 2015-чу шеран хьалхарчу эхашарца дуьстича, 30 про-
центана лакхабаьлла. иштта хаам бина соьлжа-гIалин мэра хучиев 
муслима.

– Карарчу шеран эхашарахь Соьлжа-ГIала 33 эзар сов турист веана. 
Даханчу шарца дуьстича, 30 сов процент лакхабаьлла хуьлу церан барам. 
Республикин пачхьене хьовса къаьсттина дукха туристаш оьху Россин 
субъекташкара а, Казахстанера а, – элира цо.

М.Хучиевс билгалдаккхарехь, Соьлжа-ГIалахь туристашна лерина 4 
маршрут ю. Амма денна а хьошалгIа оьхучу туристийн тобанийн лаамашка 
хьаьжжина, керла маршрут хIотторехь а царна гIо-накъосталла до гIалин 
мэрис.

– ГIалин таханлера истори евзина ца Iаш, цуьнан кхоллаяларх а, Даймех-
кан Сийлахь-боккхачу тIеман а, нохчийн халкъ махкахдаьккхинчу а, XX-чу 
бIешеран чаккхенехь республикехь тIеман ши кампани дIаяхьаран  муьрехь 
гIало лайнарг а довза лууш хуьлу дуккха а туристаш. Соьлжа-ГIалахь бина 
а болуш, амма цхьацца бахьанашца кхузара дIабаханарш а богIу сих-сиха. 
Къаьсттина чIогIа яьржина ю хиламийн  туризм. ГIалин 198 шо кхочучу 
муьрехь а бу дуккха а туристаш бахка кечбелла, – элира М.Хучиевс.

Республикехь туристско-экскурсионни гIуллакхаш кхочушдаран «Тур-
Экс» компанин куратора Исакова Дагмарас дийцарехь, республикехь ту-
ристашна лерина тайп-тайпана маршруташ ю: доьзалашна я доттагIашна 
лерина а, гIаш я говрахь лела а, пачхьенехь я лаьмнашкахь лела а, иштта 
дIа кхин а.

– Пачхье схьаэцча, туристашна лекхагIишлойн «Грозный-Сити» 
комплекс а, Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах долу «Нохчийчоьнан дог» 
маьждиг а ган лаьа. Цул сов, царна чIогIа хазахета вайн къоман кхачанаш 
а, ламасташ а, Iер-дахаран хатI а, – билгалдаьккхира цо.

И.ХАСАХАНОВ

Мангалан (июль) беттан тIаьхьарчу деношкахь Соьлжа-ГIалахь дIахьур 
ю дзюдохула клубашна юкъахь хьалхеяккхаран Россин чемпионат. Карар-
чу хенахь Кадыров Турпал-Iелин цIарахчу «Эдельвейс» клубехь сихдина 
дIахьош ду цунна кечамбар. Ала догIу, иштта яккхийчу турнирашкахь 
дуьххьара дакъалоцуш яц дзюдоистийн «Эдельвейс» клуб. Хьалхачу  ше-
рашкахь Россин чемпионатехь дато мидалш яха ларийна уьш, ткъа Тби-
лисехь дIаяьхьначу Европин чемпионатехь кхоалгIа меттиг яккхаро вайн 
клубана таро елира «Дашо Лигина» юкъаяха. Европин тоьлла клубаш ю 
цу юкъайогIуш.

Соьлжа-ГIалахь дзюдоистийн оцу тIегIанера турнир дуьххьара вовшах-
тухуш ю. Цигахь дакъалоцур ду Россин тоьллачу дзюдоисташа (Олимпийски 
ловзаршка баха къастийна боцчара). Кхеташ ду шен цIахь дIахьош йолчу 
клубашна юкъахь хьалхеяккхаран Россин чемпионатехь «Эдельвейс» тола-
ман меттиг яккха дог-ойла йолуш а, цунна кечам беш а хилар.

Дагадаийта лаьа, карарчу шеран гIуран (декабрь) баттахь Соьлжа-
ГIалахь дIахьур ю Европин «Дашо Лигина» юкъайогIучу клубийн  коман-
дашна юкъахь хьалхеяккхаран чемпионат. И маьIне турнираш Соьлжа-
ГIалахь дIаяхьаро дика тIеIаткъам бийр бу Нохчийчохь охьатохархлатаран 
дзюдон кеп кхиорна.

СПОРТ

соьлжа-гIалахь дIахьур ю 
россин чемпионат

«Россин Доккха таж» цIе йолу 
дзюдоистийн дуьненаюкъара 
турнир хIинца кхоалгIа дIахьош 
ю Тюменехь. Июль беттан 16–
17-чуй деношкахь дIаяьхьначу 
турнирехь дакъалоцуш бара 25 
пачхьалкхера (Япони, Азербайд-
жан, Швеци, Серби, Хорвати, 
венесуэла, Босни, Герцеговина, 
Словени, Тунис, иштта кхин а) 
спортсменаш. Россин вовшахтоь-
хначу команди юкъахь турнирехь 
кхиамца дакъалецира  нохчийн 
дзюдоисташа а. Иштта шен йозаллин категорехь (100 кг.) шолгIа меттиг 
яьккхира спортан дуьненаюкъарчу классан мастера, Европин чемпионатан 
толамхочо Бисултанов Iадлана. Россин чемпиона, спортан дуьненаюкъарчу 
классан мастера Шамилов Якъуба (66 кг.) йоьзан мидал яьккхира.

   Россин вовшахтоьхначу командин толамна юкъа шайн хазна йиллира 
гIалгIайн спортсменаша а. Йозаллин 73 кг. категорехь дашо а, дато а мидалш 
ехира Могушков Мусас а, Хамхоев Iарбис а, шен йозаллин категорехь (90 
кг.) шолгIа вара Халмурзаев Хьусайн. 

Хь.АБАЕВ

тюменехь – дзюдоистийн 
дуьненаюкъара турнир

Туристаш денна а 
алсамбуьйлуш бу

Соьлжа-ГIалахь А-Хь.Кадыровн цIарахчу пачхьалкхан га-
лерейхь кхийрачу флористикин искусствон говзанчин Тесаева 
Алинин белхийн гайтам схьабиллина.

Иза дуьххьарлера персональни гайтам бу Алинин. Цунна 
«Тамашийна  беш»  цIе тиллина пхьеро.

Гайтам схьабоьллуш дакъалецира А.Тесаеван накъосташа, 
гергарчу наха, декоративни-прикладни искусствон пхьераша, 
искусство езархоша.

Алинас дийцарехь, кхийрачу флористике иза марзъелла 
дукха хан яц, кхо шо бен. Нахехь куьйга-говзалла хилар доккха 
хIума хеташ йолу иза ша Красноярски крайра Нохчийн Респу-
блике цIайирзича бен хьаьжна яцара экспонаташ ян, поппарца 
болх бан. 2011-чу шарахь Сибиран пачхьалкхан технологин 
университет чекхъяьккхина, инженер-технолог говзалла йолуш 
ю иза. Юьхьанца кегий зезагаш дора цо, цул тIаьхьа 10 зезагах 
лаьтта курс йира.

– Оцу зезагашна масех кIира хан яйъира ас. Цул тIаьхьа 
белхаш мелла а сиха а, хаза а бан хьожура, – боху пхьеро. Цо 
ечу зезагийн курсийн дуьнен чохь ду боху массо а беснаш 
ду. Цхьадолу зезагаш баккъал дийна долуш санна шайх хаза 
хьожа етталуш а ду цуьнан. Шена Iеминарг кхечарна Iамош 
а самукъадолу цуьнан. Интернет сетехь YouTube чохь шен 
видеоблок ю Тесаева Алинин. Цигахь хIора говзар ша муха 
йо дуьйцу цо.

Ткъа шен дуьххьарлерчу персональни гайтамехь хьовсар-
хойн тидаме 20 болх биллина цо. Уьш кхийрах, фарфорах, 
туьтех, иштта кхечу гIирсах бина бу. 

Алина къона говзанча ю. Кхийрачу гIирсаца болх бечу 
нахана юкъахь уггаре а къона ларалуш ю иза. Цуьнан ба-
хам – хиндолу къинхьегаман шераш а, цаьрца сов дера долу 
зеделларг а ду. Алина гIараяьлла евзаш йолу говзанча хилла 
дIахIуттур ю тIейогIучу заманахь. Дала мукъ лахь.

Гайтам цхьана баттахь лаьттар бу.
З.ЭЛЬДЕРХАНОВА

Суьрта тIехь: Тесаева Алинин гайтам

ГАЙТАМ

«тамашийна беш»


