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республикин куьйгал-
хочо кадыров рамзана 
алматахь хиллачу боха-
машца доьзна кадам а 
бира, гIо-накъосталла дан 
кийча хилар а хаийтира 
казахстанан куьйгалле.

Цо билгалдаьккхира Ал-
матахь теракт яр бахьана 
долуш, полицин белхахой а, 
маьрша бахархой а кхалхар 
нохчийн халкъо чIогIа хала-
хетарца  тIеэцна хилар.

«Масех де хьалха Ак-
то бех ь  ге р з  л ач к ъ о  а 
гIоьртинера террористаш. 
Цигахь а кхелхира маьрша 
бахархой. Ас кадам бо Казах-
станан ларамечу Президенте 
Назарбаев Нурсултане. Тхан 
дегнаш а, тхан доIанаш а 
Казахстанан халкъана а, 
куьйгаллина а диканиг доь-
хуш хилар дIахаийтар сайн 
декхар хета суна», – яздина 
Кадыров Рамзана.

Иштта цо билгалдаь-
ккхира дозанал арахьарчу 
пачхьалкхийн куьйгалхойх 

Нохчийн Республикина уг-
гаре а хьалха гIоьналлин 
куьг кховдийнарг Назарбаев 
Нурсултан хилар нохчашна 
дицделла цахилар.

«Казахстанан Президен-
тан гIоьнца динчу цIийно 
хазйо Нохчийчоьнан пач-
хьенан юкъ. Нохчийн халкъо 
Назарбаев Нурсултанан цIе 

Соьлжа-ГIаларчу урамна 
а, школина а тиллина. Ка-
захаш нохчашна вежарий 
бу, ткъа Казахстан – дуккха 
а нохчашна шолгIа цIа ду. 

Оцу махкахь вина Нохчийн 
Республикин хьалхара Пре-
зидент Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа. Цигахь дIабоьхкина 
бу сан дуккха а гергара нах, 
сан дедеваша а цхьаьна. 
Нохчийн халкъо Iаьвшина 
дуьненаюкъарчу террориз-
ман «беркат». Цунна дуьхьал 
къийсам латторан некъа 
тIехь кхелхина эзарнаш нах. 
Цундела нохчашна дика хаьа 
терроризмаца забарш ян я 
цуьнга уьш яйта а мегарг 
цахилар. Теракт ян ойла 
йолуш волу стаг хIаллакван 
везаш ву. Набахте я лаьттан 
ши метр кIоргалле хьажо 
везаш ву. Кхин агIо ян а яц 
цуьнан», – билгалдаьккхира 
республикин Куьйгалхочо.

Ша яздинчунна тоьшал-
лина билгалъяьккхира цо 
Шема. Цигахь, Кадыров 
Рамзанна хетарехь, малх-
бузенан пачхьалкхаша бак-
къал а терроризмана дуьхьал 
къийсам латторан метта, 
царна «оппозици», «шайн 

дозанаш девзаш йолу тоба» 
бохуш цIерш а техкина, цара 
шайн тайнигаш йина. Ткъа 
дIахьаьжча а, схьахьаьжча 
а хIаллакдеш дерг Шемин 
маьрша халкъ ду.

«Суна дIахаийта лаьа 
дерриге а дуьненан мостагI 
йолчу терроризмана дуьхьал 
къийсам латторехь Казахста-
нан халкъана оьшуш долу 
гIо-накъосталла дан Нохчий-
чоь а, цуьнан халкъ а кийча 
хилар. Билгалдаккха догIу 
терроризмана дуьхьал къий-
сам латторехь цхьаьнаболх-
баран гIуллакхаш Соьлжа-
ГIалахь дийцаре дина хилар. 
Цигахь дакъалецира Россин 
Кхерамазаллин советан се-
кретара Патрушев Николайс, 
Казахстанан Кхерамазаллин 
советан секретара Ермекбаев 
Нурлана. Машар а, кхиар а 
хуьлда Казахстанан халкъа-
на!», –  дерзийра Кадыров 
Рамзана шен къамел.

И.ХАСАХАНОВ

Къилбаседа Корейхь хIокху деношкахь зеран 
Iалашонца баллистикин кхо ракета кхоьссина. Японин 
хIорда чу охьайоьжна кхоъэ а ракета. Цуьнца доьзна шаьш 
реза цахиларан хьокъехь дIахьедар дина Японин а, США-н 
а куьйгалхоша.

***
Тайванан аэропортана юххехь хиллачу некъан-

транспортан бохамехь туристийн автобусах цIе яьлла. Цу 
тIехь хиллачарах 26 стаг кхелхина.

***
Стомара телефонехула къамел хилира США-н Прези-

дентан Б.Обамин а, Хонкаран Президентан Р.Эрдоганан а. 
Б.Обамас къобалдира Хонкаран Iедало тIеман карчам бан 
гIоьртинчарна дуьхьал деш долу гIуллакхаш.

***
Хонкарахь карчам барна бехке хиларан шеконца схаь-

лаьцна 9 эзар сов стаг. Кхин а 25 инарла лохуш ву.
***

ФРГ-хь 17 шо долчу овгIанхочо цIерпошта чохь 
схьабогIучу пассажирашна диг а, урс а диттина. Цо чев-
наш йина 20 сов стагана. Полицин белхахоша хIаллаквина 
зуламхо.

***
Казахстанерчу Алмата гIалахь полицин цхьана участ-

кана тIелеттачу зуламхоша ялх стаг вийна, царна юкъахь 
полицин белхахой а бу. Бакъонаш ларъяран органийн бел-
хахоша циггахь хIаллакбина зуламхой.

***
Украинин Президентан П.Порошенкон политика къо-

балъеш берш 1 процент бен бац оцу махкахь. Цуьнан 
бахьана ду махкахь долу хьал тIеттIа галдолуш хилар, ада-
мийн бакъонаш талхош хилар. 

***
Россин Президент В.Путин цхьаьнакхийтира Премьер-

министраца Д.Медведевца. Цара дийцаре дира финансийн-
экономикин декъехь долу хьал. Иза толуш хилар билгал-
даьккхира Д.Медведевс.

***
Сочехь Россин Президент В.Путин похIма долчу бе-

рашна леринчу «Сириус» дешаран туьшахь хилира, бера-
ша беш болчу белхашка хьаьжира.

***
Россин МИД-н куьйгалхочун С.Лавровн а, США-н 

пачхьалкхан секретаран Д.Керрин а телефонехула къамел 
хилира. Цара дийцаре дира Шемахь долу хьал а, иза маша-
ран некъа тIе даккхаран гIуллакхаш а. 

***
Россин экономикин кхиоран министр А.Улюкаев 

хIокху деношкахь Японехь хилира. Цуьнан цхьамогIа 
цхьаьнакхетарш хилира оцу махкарчу гIуллакхаллин на-
хаца а, Iедалан векалшца а.

***
ХIокху шарахь 35 миллиард долларна лахделла Россе-

ра капитал дозанал арахьа даккхар. Иза дикачу агIор хаало 
мехкан экономикин хьола тIехь.

ТЕРРОРИЗМАЦА КЪИЙСАМ ЛАТТОР

Кадыров Рамзан: «Нохчийчоь кийча ю Казахстанна 
терроризмана дуьхьал къийсам дIабахьарехь гIо дан»

соьлжа-гIалин мэрин 
говзанчаша дIадаьхьира 
социальни ерриге а объ-
екташкара хьал, царна 
тIедоьлхучу некъийн 
дикалла таллар. цо гучу-
даьккхира 95 объектана 
а, царна тIедоьлхучу 
некъашна а реконструк-
ци ян езаш хилар. оцу 
декъехь сихонца белхаш 
дIа а болабайтира цара. 
таханлерчу денна чек-
хдаьккхина 36 объектана 
тIедоьлхуш долу некъаш, 
асфальт а юьллуш, тодар, 
гIашлойн некъаш тIе 
(тротуараш) керла экъа-
наш яхкар, бордюрийн 
тIулгаш хийцар.

Соьлжа-ГIалин мэра Ху-
чиев Муслима дийцарехь, 
социальни ерриге а объ-
екташна тIедоьлхуш долчу 
некъашца дIахьош бу и бел-
хаш. Асфальт, ца юхуш, ехха 
латтийтархьама йочанаш 
хилча хи дIадаха меттигаш 
ю еш. «Иштта, Олимпийски 
проездехь догIанаш даьхки-
ча хи дIадоьдийла еш, кана-
лизацеш йина. Цигахь кхул 
хьалха уьш цкъа а хилла яц. 
26 цIенна гуонаха лаьтташ 
Iаьмнаш хуьлура кхузахь, 
ур-атталла аьхка а дакъа 
а ца луш. Мэрис Iуналла 

деш, терго еш догIанаш 
даьхкича хи дIадахийтарна 
лерина йолу 51 километр 
канализацеш ю. ХIокху ша-
рахь иза кхин а 10 километр 
йина. Даккхий догIанаш 
даьхкича Iаьмнаш хIуьттуш 
йолу 10 меттиг билгалъяь-
ккхина гIалахь», – бохура 
М.Хучиевс.

Цуьнца цхьаьна, гIалин 
мэра чIагIдарехь, ерриге 
а социальни объекташна 
хьалха машенаш дIахIитто 
меттигаш тоьаш цахиларца 
доьзна и меттигаш кхитIе а 

шоръеш ю.
Ко м м у н а л ь ш и к а ш а 

хIинцале чекхбаьккхина 
Федеративни урам тобеш-
хазбаран болх. Оцу ура-
мехь ю №4 йолу гIалин 
клиникин больница. Цунна  
тIебоьдучу некъаца бордю-
рийн тIулгаш хийцина, керла 
асфальт йиллина, догIанаш 
дIадахийтарна лерина 500 
метр еха канализаци йина. 
Цу чухула дIагIур ду хIокху 
а, юххерчу урамашкара хи.

Бинчу белхашка бIаьрг 
тухуш чекхволучу хенахь 

Хучиев Муслима белхалойн 
тидам тIебахийтира ура-
маш, социальни объекташна 
гуонахара меттигаш цIена, 
оьзда, хаза хила езаш хи-
ларна. Кхачаме дац некъаш, 
объекташ тояр, нагахь вай 

уьш цIена латтош ца хилча», 
– бохура цо.

Билгалдаккха деза со-
циальни объекташна, еза-
чу меттигашна тIедоьлхуш 
долу некъаш, урамаш тодеш-
хаздаран белхаш, Нохчийн 

Республикин Куьйгалхо-
чун Кадыров Рамзанан 
тIедилларца хIокху шеран 
юьххьехь дIаболийна хилар 
а, сентябрь баттахь чекхбаха 
безаш хилар а.

С.ХУСЕЙНОВ 

КХИАР

ГIалин урамаш, некъаш кхин а хазлуш ду

нохчийн республикин могашалла 
Iалашъяран министр сулейманов Эль-
хан а, нохчийн пачхьалкхан универси-
тетан медицинин институтан директор 
байсултанов идрис а, росздравнадзоран 
нохчийн республикехула йолчу урхал-
лин куьйгалхо термулаева рита а, юкъа-
раллин «нохчийн республикин лоьрийн 
палата» организацин председатель 
межидов казбек а, нохчийн медицинин 
колледжан директор садыханова разет 
а цхьаьнакхийтира нохчийн республико 

россин Федерацин медицинин ВуЗашка 
деша хьовсош болчу студенташца.

Школа кхиамца чекхъяьккхина, ЕГЭ 
дIаяларехь 200 балл яьккхина 30 выпускник 
Москварчу а, Санкт-Петербургерчу а, Росто-
верчу а, Ставрополерчу а, Волгоградерчу 
а медицинин институташка деша дIаэцна. 
Абитуриенташца бина барташ бу дешна 
бевллачул тIаьхьа церан  шайн республике 
цIабирзина, шайна билгалдинчу шерашкахь 
Нохчийчохь болх бар тIедожош. 

И гIуллакх динарг Нохчийн Республикин 

могашалла Iалашъяран министерство ю.
Министра  Сулейманов Эльхана билгал-

даьккхира: «Могашалла Iалашъяран мини-
стерство Россин ВУЗйин ректоршца даима 
а зIе латтош хир ю,  деша бахийтинчу вайн 
студентийн дешарца дерг тидамехь латтош, 
оьшучохь гIо-накъосталла  деш. Студентийн 
хаарш, церан кхиамаш оха тидамехь латтор 
бу, оцу балхо вайн республикина дика гов-
занчаш лур бу». 

Цхьаьнакхетар дерзош республикел 
арахьа деша баха кечлучу кегийрхошна 

хьехарш дира баккхийчара. Кхечу гIалахь 
шайн къоман юьхь ларъяр тIедужуш хилар 
а карладаьккхира.

Э.Сулеймановс кхин цкьа а билгалдаь-
ккхира Нохчийн Республикина говза, хьуь-
нар долу лоьраш оьшуш хилар. Нохчийн 
кегийрхошка Россин медицинин институ-
ташкахь дешийтархьама Нохчийн Респу-
бликин куьйгалло а, Нохчийн Республикин 
могашалла Iалашъяран министерствос а 
бинарг боккха болх  бу.

З.ЭЛЬДЕРХАНОВА

ЦХЬАЬНАКХЕТАР

Нохчийчуьрчу кегийрхоша доьшур ду 
Россин кхечу регионашкарчу ВУЗашкахь

    Юкъарадешаран учрежденешкахь 3-чу сменехь дешар 
дIадаккхарна а, дешаран хьелаш тодарна а 2013–2020-чуй 
шерашна леринчу «Дешар кхиор» пачхьалкхан программин 
гурашкахь Нохчийн Республикина къастийна 900 миллион 
сов сом ахча. 

   Регионашна хьалха къастийначу субсидешка юхахьаьв-
сина, Россин Правительствос 2016-чу шеран 13-чу июлехь 
«Юкъарадешаран  организацешкахь дешаран керла метти-
гаш ярна къастийначу субсидешка юхахьовсаран хьокъехь» 
сацам тIеэцначул тIаьхьа. Оцу сацамца нийса а догIуш, 
Нохчийн Республикин, ГIалгIайчоьнан, Дагестанан, Тыва 
Республикин, Забайкальски крайн, Иркутски а, Тамбовски 
а областийн бюджеташна 509,72 миллион соьман барамехь 
кхитIе ахча билгалдина.

   Коьртачу декъана Россин оцу субъектийн юкъара-
дешаран организацешкахь кхоалгIачу сменехь дешар 
дIадаккхарна а, тишъеллачу гIишлойн меттана керланаш 
ярна а тIехьажор ду субсидеш.

   Россин Правительстон 2016-чу шеран 18-чу апрелерчу 
№713-р йолчу сацамца Россин Федерацин 56 субъектана де-
шаран керла меттигаш ярна (эшалле хьаьжжина) 25 миллирд 
соьман барамехь субсидеш къастийнера.

   «Цхьацца регионашкахь субсидийн эшалле юхахьаьв-
сича, 509,72 миллион соьман барамехь кхоамбар (экономи 
яр) нисделла. Кхоаделла ахча ГIалгIайчоьнан, Дагестанан, 
Тыва Республикин, Нохчийн Республикин, Забайкальски 
крайн, Иркутски а, Тамбовски а областийн бюджеташна 
дIасадекъна, оцу субъекташкахь цхьайолчу юкъарадешаран 
учрежденешкахь дешар кхаа сменехь дIахьош хилар тидаме а 
эцна», – билгалдаьккхира Д.Медведевс 2016-чу  шеран 13-чу 
июлехь дIаяьхьначу Россин Правительствон кхеташонехь.

Хь.АБАЕВ

КХИАР

Дешаран хьелаш 
тодарна – 
900 миллион сом

ТХАН ИНТЕРВЬЮ

гI.батаев: нохчийчоьнан 
Юкъараллин палата –
Iедалан а, юкъараллин а 
зIе латто хьаьрма

ОСМАЕВ АСЛАМБЕК ВИНА 
70 ШО КХАЧАРНА

поэзин 
тIемаш тIехь

СПОРТ

соьлжа-гIалахь – 
европин 
чемпионат
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Нохчийн Республикин Юкъараллин палатин - 10 шо

хIокху шеран июлехь 10 шо 
кхочу нохчийн республикин 
Юкъараллин палата вовшахтоь-
хна. цуьнца доьзна тхан корре-
спондентан цхьаьнакхетар хилира 
нохчийн республикин Юкъарал-
лин палатин председательца бата-
ев гIайрсолтица. иза хазахетарца 
резахилира, шен сиха гIуллакхаш 
дIа а теттина, тхан корреспонден-
таца къамел дан а, цуьнан хат-
таршна жоьпаш дала а.

   – ГIайрсолта, доцца дийцахьа 
Юкъараллин палато итт ша-
рахь бинчу балхах лаций. ХIун дек-
харш, Iалашонаш яра цунна хьалха 
хIиттийнарш.

    – Дерригенах дийца волавелча 
вайна дукха хан езар ю. Цундела 
доцца дийца хьоьжур ву со. ХIокху 
баттахь итт шо кхочу Нохчийн Ре-
спубликин Юкъараллин палато шен 
болх дIаболийна. Оцу хенахь дуккха 
а белхаш бина оха. БIеннаш, эзарнаш 
цхьаьнакхетарш дIадаьхьна юкъарал-
лин организацешца, къинхьегаман 
коллективашца, политикин боламаш-
ца. БIеннаш кхеташонаш дIаяьхьна. 
Оха тхайн балхахь, уггаре а хьалха, 
куьйгалла эцна «Нохчийн Республи-
кин Юкъараллин палатин хьокъехь» 
долчу Нохчийн Республикин законах. 
И закон тIеэца дезаш хилар юкъа-
даьккхинарг Нохчийн Республикин 
Куьйгалхо Кадыров Рамзан вара. Иза 
тIеийцира ворхI шо хьалха. Цунна 
куьг яздира регионан Куьйгалхочо. 
ХIетахь дуьйна оцу законо хьалха 
хIиттош болу лехамаш кхочуш а беш, 
оцу закона тIера дIаса а ца таьIаш болх 
беш ду тхо хIора дийнахь.

   Тхан коьрта декхар ду Нохчий-
чохь граждански юкъаралла кхиор, 
кхочушдаран Iедалан органийн а, 
меттигашкахь шаьш урхалла даран 
органийн а, ткъа иштта тайп-тайпанчу 
учрежденийн а, организацийн а балха 
тIехь терго латторна кхачояр, адамийн 
бакъонаш а, маршонаш а ларъяйтар. 
Иштта Юкъараллин палата Iедална а, 
юкъараллина а юкъахь зIе латторан 

хьаьрма хилла латта езаш а ю. Карарчу 
хенахь а оцу мехалчу декхаршца ла-
рон гIерташ къахьоьгуш ду тхо.

   – Итт шарахь хIун хийцаде-
лира Нохчийчоьнан Юкъараллин 
палатин балхахь?

  – Вайна дагадогIуш ма-хиллара, 
2002-чу шарахь вайн республикера 
юкъараллин-политикин хьал вуно 
чолхе дара. Оцу халачу а, чолхечу а 
хьелашкахь Нохчийн Республикин 
хьалхарчу Президента, Россин    Тур-

палхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
арахийцира Нохчийн Республикехь за-
конаш а, бакъонийн къепе а ларъярна 
кхачоярехь кхитIе а гIуллакхаш даран 
хьокъехь долу указ. И указ Нохчий-
чохь граждански юкъараллин инсти-
туташ яхкаран бух хилла дIахIоьттира. 
Цу тIера дIаболабелира болх.

    Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
шен лерринчу тидамехь латтабора 
граждански юкъараллин институ-
тийн болх. Оцу институташкахь 
цунна гора нохчийн халкъ  социально-
экономикин когахIотторан, иза ий-
манехь, оьздангаллехь чIагIдаран 
мехала дакъа. ХIеттахьехь дуьххьар-
лера бакъонийн бух биллира Нохчийн 
Республикин Юкъараллин палата 
граждански юкъараллин институт 
хилла дIахIоттийтарна. Иштта, бакъо-
наш ларъяран а, коммерчески йоцчу 
юкъараллин организацешна а биллира 
бакъонийн билггал бух.

   Нохчийчоьнан Юкъараллин па-
латин хIора шарахь дечу гIуллакхашца 
алсам долура белхан зеделларг. Оха 
баркаллица билгалдоккху Нохчийн 
Республикин Юкъараллин палатин 
хьалхарчу гуламийн декъашхоша 
юкъараллин палате кхидIа а кхиамца 
белхаш байта дуккха а гIуллакхаш 

дина хилар. Хан-заманца хийцабелира 
законийн  бух а. Тахана а хийцамаш 
хаало граждански юкъараллина струк-
турировани  ярехь.

   Вуьшта аьлча, регионехь болх 
беш ю юкъараллин цхьамогIа цхьаь-
накхетараллаш: Граждански юкъа-
ралла кхиоран а, адамийн бакъонаш 
ларъяран а Нохчийчоьнан Куьйгалхо 
волчохь  йолу Совет, регионехь ада-
мийн бакъонаш ларъяран Векалан 
аппарат, и.дI.кх.

   Регионехь законийн бух кхоь-
ллина. Ткъа Нохчийн Республикин 
экономика, мохк кхиоран а, махлело-
ран а министерствийн нормативийн-
бакъонийн документаша таро ло 
(социальни тIехьажам болчу орга-
низацешна реестр яран векал санна 
билгаляьккхина  йолчу) конкурсаш 
вовшахтохарна а, коммерчески йоцчу 
организацийн гранташца гIолацарна а  
билггал харжаш юкъаозо.

   Цул сов, гранташца гIолацаран 
декъехь арахецна Россин Федерацин 
Президентан распоряжени а ю. Цо 
таро елла коммерчески йоцчу орга-
низацешна тайп-тайпанчу дакъош-
кахь болх бан, пачхьалкхан Iедалан 
органийн болх тIе а бузуш. Цуьнца 
цхьаьна оцу организацеша дакъало-
цу тIекхуьу къона тIаьхье ийманехь, 
оьзда кхиоран Цхьааллин концепци 
Нохчийчохь кхочушъярехь а. Цара 
бечу берриге а белхаш тIехь сема 
терго латтош а, царна гIо-накъосталла 
деш а ю регионан Юкъараллин палата.

   Нохчийчоьнан куьйгалло дерриге 
а хьелаш кхоьллина республикерчу 
Юкъараллин палатин декъашхошна 
шайна хьалха лаьтта декхарш кхиам-
ца кхочушдайта, заманан лехамашка 
хьаьжжина шайн балха юкъа керланиг 

даладайта. Оха тхайн балхахь дийцаре 
до социально-экономикин кхиоран, 
ийманехь, оьзда кхетош-кхиоран 
гIуллакхаш. Тайп-тайпана мероприя-
теш дIахьочу хенахь юкъараллина 
хеташ дерг толлуш мониторингаш 
йо, хаттамаш бо, экспертизаш йо. 
Цул тIаьхьа тхайн кхеташонашкахь 
магораш кечдо. Уьш дIадохьуьйту 
пачхьалкхан Iедалан органашка. Ткъа 
цара, шайн рогIехь, бан хьакъ боллу 
болх бо леррина сацамаш тIеэцарехь.

   – Муха дIахIоттийна ду шун 
тайп-тайпанчу министерствош-
ца а, ведомствошца а, организа-
цешца а юкъаметтигаш лелор?

  – Дика юкъаметтигаш ю тхан 
тайп-тайпанчу министерствошца а, 
ведомствошца а, Россин Федерацин 
Юкъараллин палатица а, ткъа иштта 
Къилбаседа Кавказан федеральни 
округерчу регионашкарчу Юкъарал-
лин палаташца а, юкъараллин орга-
низацешца а. Уьш шо-шаре даларца 
чIагIлуш а, шорлуш а ю. Цаьрца йолчу 
юкъаметтигашкахь алссам зеделларг 
а IаIийна оха.

   Оха тхайн балхахь коьрта лору, 
и юкъаметтигаш чIагIъярца цхьаьна, 
Нохчийн Республикин Куьйгалхо-
чун Кадыров Рамзанан тIедахкарш, 
Россин Федерацин Президентан 
В.Путинан Федеральни Гуламе дина 
Кост, цуьнан майхьлера указаш кхо-
чушдар. 

   Оцу декъехь оха Нохчийн Ре-
спубликин Парламентаца юххера 
зIенаш латтош болх бо. Оха дакъалоцу 
законийн проекташ, нормативийн-
бакъонийн акташ дийцаре дарехь. 
Иштта оха, Россин Юкъараллин 
палатица цхьаьна дакъалоцу феде-
ральни законаш дийцаре дарехь а. Оцу 
юкъаметтигаша таро ло тхуна хьалха 
лаьттачу декхаршца кхиамца ларон, 
болх тобан.

   – Шун балхахь аш буьззи-
на пайдаэцаза тIаьхьалонаш 
юй? ТIейогIучу хенахь тидам 
алссам муьлхачу гIуллакхашна 
тIебахийта беза аьлла хета хьу-
на?

 –  Нийса хир дацара тхан балха 
тIехь массо а хIума кхачаме ду, оха ер-
риге а таронех пайдаоьцу аьлча. Дера, 
хьокъала боллу тидам тIебахийтаза 
дисина гIуллакхаш а ма ду. Уьш уг-
гаре а хьалха хьакхало регионерчу 
юкъараллин организацийн балха 
тIехь терго латторах,  юкъараллица 
зIе латторах, юкъараллин дIадолорийн 
гIолацарх. ТIейогIучу хенахь оха кхин 
а алсам тидам тIебохуьйтур бу къона 
тIаьхье ийманехь, оьзда, гIиллакхе, 
Даймохк безаран ойланехь кхетош-
кхиорна, экстремизмана а, террориз-
манна а дуьхьал къийсам дIабахьарна, 
бахархойн дIадолорийн гIолацарна, 
уьш юкъараллин организацийн бал-
хана юкъаозорна.

  Демократи кхиорехь чIогIа ме-
хала ду бахархой махкана, республи-
кина урхалла даран гIуллакхашна 
юкъаозор. Иштта доккхачу маьIне 
ду адамийн бакъонаш а, маршонаш а 
ларъяр. Оцу гIуллакхашна тIейогIучу 
хенахь кхин а алсам тидам тIебахийта 
лерина ду тхо. Денна кхуьуш, хаз-
луш, токхе хуьлуш схьайогIуш йолчу 
Нохчийчохь Юкъараллин палатин 
декъашхойн болх а тIеттIа жигара 
бала безаш хиларх, а балхахь хиллачу 
кхиамах тоам бан йиш цахиларх а 
дика кхеташ ду тхо.

  – ГIайрсолта, баркалла тхоьца 
цхьаьнакхетарна а, тхан хаттарш-
на чулацаме жоьпаш даларна а. Оха, 
«Даймохк» газетан редакцин ерриге 
а коллективан цIарах даггара декъ-
алво хьо а, Юкъараллин палатин 
берриге а декъашхой а Нохчийн 
Республикин Юкъараллин палатин 
10 шо кхачарца. Дала аьтто бойла 
шун! Махкана а, халкъана а беркате 
бойла шун болх!

– Дела реза хуьлда!

Интервью дIаяьхьнарг – 
И.ХАСАНОВ

ТХАН ИНТЕРВЬЮ

ГI.Батаев: Нохчийчоьнан 
Юкъараллин палата – Iедалан а, 
юкъараллин а зIе латто хьаьрма

республикин Юкъараллин палато дийцаре 
до бахархойн а, юкъараллин цхьаьнакхета-
раллийн а, меттигерчу Iедалан органийн а, 
коммерчески йоцчу организацийн а хьаш-
ташна лерина а, юкъараллин маьIне а долу 
гIуллакхаш.

Оцу Iалашонца, республикин Юкъараллин 
палато цхьаьна болх бо пачхьалкхан урхаллин ор-
ганашца а, коммерчески йоцчу организацешца а, 
юкъараллин цхьаьнакхетаршца а. Цул сов, дIахьо 
бахархойн а, организацийн а дIахьедаршна реги-
страци яран а, меттигерчу Iедалан а, пачхьалкхан 
урхаллин а органашка дIахьедарш даран а болх.

ТIаьхьарчу шерашкахь республикин Юкъарал-
лин палато хIокху агIонашкахь болх бина:

– граждански юкъараллин институташ кхиорехь 
а, Нохчийн Республикин меттигерчу Iедалан а, 
пачхьалкхан урхаллин а органашца церан зIенаш 
дIатасарехь а гIо-накъосталла дар;

– меттигерчу Iедалан а, пачхьалкхан урхаллин 
органийн а балхана юкъараллин терго латтор а, 
бахархойн бакъонаш Iалашъяр а;

– социальни хьашташна леринчу коммерчески 
йоцчу организацешна (НКО) гIо-накъосталла даран 
программаш хIитторехь дакъалацар;

– тайп-тайпанчу механизмийн гIоьнца юкъа-
раллина хетарг таллар а, бахархошна коьрта хетачу 
гIуллакхашца доьзна магораш (меттигерчу Iедална 
а, пачхьалкхан урхаллин органашна а лерина) 
хIиттор а;

– Нохчийн Республика социальни а, политикин 
а, экономикин а кхиорна лерина долчу бахархойн 
дIадолорашна гIо-накъосталла дар;

– граждански юкъараллин институташ мехкан 
экономикина а, кхидолчу дакъошна а модернизаци 
яран гIуллакхна юкъаозор;

– Нохчийн Республикехь дехачу халкъийн 
башхалла Iалашъярехь а, граждански юкъаралла 
кхолларалехь а дакъалацар;

– шуьйрачу хаамийн гIирсашца зIенаш латтор;
– бахархошлахь дахаран могашаллин васт а, 

политикин а, бакъонан а культура яржорехь дакъа-
лацар;

– коррупцина, ксенофобина, экстремизмана, тер-
роризмана дуьхьал къийсам латтор а, юкъараллин 
къепе Iалашъярехь дакъалацар а;

– пачхьалкхан урхаллин а, меттигерчу Iедалан а 
органийн законийн а, омрийн а, нормативни актийн 
а проекташна юкъараллин экспертиза яр.

Цхьана хоршахь дIахьо республикин Юкъа-
раллин палатин пленарни кхеташонаш а, Палатин 
кхеташонаш а, иштта юкъараллин маьIне долу тайп-
тайпан цхьаьнакхетарш а. Юкъараллин палатин 
комиссин белхаш а бу дIахьош. Палатина маьIне 
ду юкъараллина а, пачхьалкхана а юкъахь диалог 
хилар. Цуьнца доьзна палато дIахьочу дукхахдолчу 
цхьаьнакхетаршкахь дакъалоцу пачхьалкхан урхал-
лин органийн а, НКО-н а, кхоллараллин  интелли-
генцин а, юкъараллин а векалша.

Лаккхара мах хадо мегар ду Юкъараллин палато 
дIахьочу юкъараллин ладогIарийн а. Церан жамIийн 
буха тIехь кечдина долу магораш дIасахьажадо Нох-
чийн Республикин законодательни а, кхочушдаран 
а, меттигерчу а Iедалан органашка.

Республикин Юкъараллин палатин тергонехь 
лаьтташ ю республикин коммерчески доцчу декъан 

нормативно-бакъонийн бух кхиоран проблемаш а.
Юкъараллин палатин дIадолорца дIахьош ду 

тайп-тайпанчу ведомствошкахь а, министерствош-
кахь а Юкъараллин палаташ кхоллар.

«Нохчийн Республикин Юкъараллин палатин 
хьокъехь» долчу республикин Законца нийса а 
догIуш, хIора шарахь зорбатуху «Нохчийн Респу-
бликин Юкъараллин палато бинчу белхан а, граж-
дански юкъараллин а хьокъехь» цIе йолу доклад. 
Цу тIехь билгалдаьхна хуьлу Юкъараллин палатин 
магораш а, хетарш а.

Нохчийн  Ре спубликин  Куьйга лхочун 
тIедилларца нийса а догIуш, Юкъараллин палатин 
уггаре а коьртачарех цхьа декхар ду экстремизмана 
а, терроризмана а дуьхьал къийсам латтор. Цуьнца 
нийса а догIуш, республикерчу хьолана монито-
ринг яран белхаш, кIошташкахь цхьаьнакхетарш 
дIадахьар  дIадолийна.

Цундела билгалдаккха лаьа, республикин Юкъа-
раллин палато бечу белхан Баркаллин кехаташца 
Россин Юкъараллин палато сих-сиха мах хадош 
хилар.

Вуьшта аьлча, Нохчийн Республикин Юкъа-
раллин палато беш боккха болх бу. Цундела бил-
галдаккха мегар ду, Юкъараллин палата Iедалан а, 
юкъараллин а зIе латторан орган хилла дIахIоьттина 
хилар.

Цул сов, республикин Юкъараллин палато ша 
бечу балхана юкъа а озийна дуккха а организацеш, 
тайп-тайпанчу юкъараллин хиламийн  координатор 
а хилла. 

АЛИЕВ Тимур,
Нохчийн Республикин Куьйгалхочун гIоьнча

Нохчийчоьнна а, халкъана а оьшуш бу цуьнан болх

нохчийн республикин Юкъараллин 
палата кхолларца граждански юкъарал-
лин барт чIагIбаран керла, маьIне мур бо-
лабелла шун регионехь – пачхьалкхан ур-
халлин органаша а, юкъаралло а цхьаьна 
гIуллакхаш даран мур.

Чекхдаьллачу итт шарахь белхан доккха 
зеделларг IаIийна, дахарехь кхочушдина 
адамийн Iер-дахаран хьелаш тодарна а, ре-
спублика а, мохк а кхиорна а тIехьажийна 
мехала дIадолораш. Юкъараллин палатин 
декъашхой бу республикехь дика бевзаш 
болу юкъараллин-политикин гIуллакххой, 
Iеламнах, Iилманчаш, яздархой, журналисташ, 
могашалла Iалашъяран а, дешаран а, культу-
рин а белхахой, спортсменаш. Шайн балхаца 
а, оьзадангаллица а бахархошна масал хилла 
лаьтташ нах бу уьш. 

Со тешна ву Нохчийн Республикин Юкъа-
раллин палатин кхидIа болу болх а шун регио-
нан а, берриге мехкан а бахархошна оьшуш а, 
пайдехь а хирг хиларх.

Даггара лаьа адамийн а, юкъараллин а, 
пачхьалкхан а зовкхан дуьхьа къахьегарехь 
шун кхиамаш хуьлийла!

А.В.БРЕчАЛОВ, Россин Федерацин 
Юкъараллин палатин Секретарь

Граждански юкъаралла 
кхолларан керла мур

хIокху деношкахь вай билгалдоккху 
башха дезде – 10 шо кхаьчна нохчийн 
республикин Юкъараллин палатин. оцу 
йоццачу, амма тайп-тайпанчу хиламаш-
ца хьал долуш хиллачу хенахь цо бок-
кха болх бина граждански юкъараллин 
институташ вовшахтохарехь а, Iедалан 
урхаллин органийн балха тIехь таллам 
латторехь а юкъараллин цхьаьнакхета-
раллийн ницкъаш тIеттIа гулбарехь а, 
законийн проекташна юкъараллин экс-
пертизаш ярехь а.

Итт шарахь жигара бинчу балхо Нохчийн 
Республикин Юкъараллин палатех Iедалан 
а, юкъараллин а дагадовларан беркате майда 
йина. Шен коьртехь республикехь дика вевзаш 
волу юкъараллин-политикин гIуллакххо Ба-
таев ГIайрсолта волчу Палатин йоккха йоцчу 
коллективо бIаьрла хазна йиллина Нохчийн 
Республикехь граждански юкъаралла кхиорна 
юкъа. 

Шайн жигараллица республикехь дика 
евзаш йолчу юкъараллин организацеша шай-
на юкъара хаьржина бу Юкъараллин палатин 
декъашхой. Юкъараллин дахаран уггаре а 
лазаме, адамийн сагатдеш долу гIуллакхаш 
дийцаре дарна лерина бахархошца бIеннаш 
цхьаьнакхетарш а, Iедалан а, юкъараллин а 
векалшца цхьаьна иттаннаш кхеташонаш а 
дIаяьхьна Юкъараллин палато чекхдаьллачу 
итт шарахь.

Тахана хала ду Нохчийн Республикин Юкъ-
араллин палата а йоцуш, «Iедал-юкъаралла» 
чIагIъелла зIе хьалхахIотто. Палато бинчу 
белхан маьIнех кхета лахара бакъдерш а 
кхачаме ду. Федеральни 19 а, республикин 

45 а законопроектана кхачам боллуш экспер-
тиза йина Юкъараллин палато, дукхах йолчу 
Iедалан органашкахь вовшахтоьхна юкъарал-
лин кхеташонаш.

Хазахеташ ду Юкъараллин палато къоман-
культурин туьшашца а, хаамийн гIирсашца 
а уллера зIе латтош хилар. Оцу дерригено а 
тоьшалла до Нохчийн Республикин Юкъарал-
лин палатехь къахьоьгуш къоман бакъболу па-
триоташ хиларна. Цара шайн балхаца чIагIдо 
Нохчийн Республикин хьалхарчу Президента, 
Россин Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
билгалбинчу новкъа, цуьнан весеташ даха-
рехь кхочушдеш схьавогIучу нохчийн къоман 
тхьамдин Кадыров Рамзанан тешаме накъо-
стий шаьш хилар!

УМАРОВ Джамбулат, 
Нохчийн Республикин къоман политикин 

арахьарчу зIенийн,зорбанан, 
хаамийн министр 

Бакъдолчара тоьшалла до

хIокху деношкахь шен юбилей билга-
лйоккхуш ю нохчийн республикин Юкъ-
араллин палата. цуьнан 10 шо кхаьчна.

Итт шарахь болх бечу хенахь Нохчийн 
Республикин Юкъараллин палата мехала 
зIе хилла дIахIоьттина бахархойн Нохчийн 
Республикин пачхьалкхан органашца а, мет-
тигашкахь шаьш урхалла даран органашца а 
йолчу юкъаметтигашкахь. Иза, шеко йоццуш, 
Нохчийн Республикин Куьйгалхочун Кадыров 
Рамзанан хьуьнар бахьанехь хилла ду. Цо док-
кхачу маьIне лору юкъараллин дIадолорийн 
гIолацар а, бахархойн юкъараллин жигаралла 
лакхаяккхар а. 

Нохчийчоьнан Юкъараллин палата жи-
гара, коьртаниг, эвсаре болх беш хиларан 

тешаш хилла вай дукхазза а. Палатин кхета-
шонашкахь даима а дийцаре до республикин 
бахархойн, куьйгаллин сагатдеш долу тайп-
тайпана мехала гIуллакхаш. Дукха хьолахь 
оцу кхеташонашкахь а, цхьаьнакхетаршкахь а 
билгалдоху иза я важа проблема дIаяккхаран, 
гIуллакх кхочушдаран некъаш. Цуьнга кхочу 
гIуллакхан бала а кхочуш, вовшах дагадий-
ларца, дехха къамелаш дарца. Вайн массеран 
а – Нохчийчоьнан Юкъараллин палатин а, 
Iедалан органийн а, граждански юкъараллин 
а – юкъара Iалашо ма ю вайн юкъарчу зовкхан 
дуьхьа эвсаре къахьегар, хIораннан а хьаш-
таш ницкъ ма-кхоччу хьесапе эца хьажар, 
кхочушдар.

Хазахеташ ду регионан Юкъараллин 
палата, юкъараллин а, Iедалан органийн а 
юкъаметтигашкахь зIе хилла латтарехь а, 
юкъараллин терго латторан некъаш бил-
галдахарехь а даима а республикин про-
фсоюзийн, Ерригроссин халкъан фронтан 
Нохчийн Республикин регионан отделенин 
гIо-накъосталлина тIетийжаш хилар. 

Ас даггара декъалбо оцу итт шарахь Юкъа-
раллин палатехь болх бинарш а, тахана цигахь 
къахьоьгуш берш а, граждански юкъараллин 
мехала институт когахIотторехь дакъа мел 
лаьцнарш а! Дала аьтто бойла шун!

Хь.СОЛТАГЕРЕЕВ,
 Нохчийн Республикин Профсоюзийн 

Федерацин Председатель

Вайн массеран а зовкхан 
дуьхьа
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«осмаев асламбекан кхолларалла 
шатайпа тIегIа ду нохчийн литература 
кхиорехь, – яздо вевзаш волчу нохчийн 
поэта шайхиев Iалвадис шен  кхелхин-
чу доттагIчух. – Дуккха а хан яра цуь-
нан цхьаннах тера йоцчу, шатайпанчу 
кхоллараллин буьззина а, хьакъ боллу 
а мах хадийна хила беза – поэтан говза-
рийн чолхечу философин, исбаьхьачу, 
цо шен ойланийн маьIна схьадоьллуш 
пайда оьцучу вастийн, керлачу, дикачу 
рифмийн, башхачу, массарна юкъахь 
къаьсташ долчу хотIан... амма, хала-
хеташ делахь а, литератураталлархой 
сиха бац иза дан. я осмаев асламбек 
санна болу поэзин говзанчаш оццул 
дукха бу-те вайн, цаьрга бен-башха до-
цуш хьежа?» («лекха гене» стихийн гу-
ларан дешхьалхе. соьлжа-гIала, 1992 
шо).

«Къона нохчийн поэт Осмаев Асламбек 
къаьсташ ву кхечарна юкъахь шен шатайпа 
хорма а, байтийн чулацам а хиларца... Цуь-
нан поэзехь гучудолу поэт вайн дахаран а, 
заманан а ерриге а агIонаш талла, церан фи-
лософски маьIна дан гIерташ хилар. Вайн 
заманхо – къонах а, къинхьегамхо а – ву 
цуьнан коьрта турпалхо... Поэтан адамийн 
кхолламех, дахарх, дуьненах ен ойланаш, 
заманан хиламашка поэтан болу хьежамаш 
къеггина бу цуьнан говзаршкахь...» – яздина 
вевзаш волчу нохчийн поэта Муталибов За-
йндис. (Ткъесан цинцаш» стихийн гуларан 
дешхьалхе. Соьлжа-ГIала, 1978 шо).

«Осмаев Асламбек... оцу башхачу адам-
ца цхьаьнабеттабала а, цуьнца къамелаш 
дан а, доттагIалла лело а ирс хиллачара, 
массара а баркаллица дагахь латтор ву иза. 
Цунах лаьцна вуон дош аьлла цхьа а ца хаа-
велла суна. Цунна чохь йогу баккъал а дагца 
цIена болу нах массарах къастош йолу 
башха серло. Вайн таханлерчу дуьненан 
къинош тIе ца оьцучарах, кIез-мезиг шен 
бераллехь висинчарах вара иза. Дерриге 
а дуьненах комаьршаллин, дикаллин туш 
ян гIертачарах вара» (Куни Лула. «Нана». 
№8, 2006 шо).

И дерриге а, вайна ма-гарра, цхьана 
стагах лаьцна яздина ду – поэтах Осмаев 
Асламбеках. Иза ван а вара и дерриге а 
шех лаьцна ала хьакъ долуш, хIунда аьлча 
дуьненахь хуьлучу дерригенан бала бо-
луш, адамех дог лозуш вара иза, цуо шен 
«Сан дагах чекхбуьйлу» бохучу байтехь 
ма-яздарра:

сан дагах чекхбуьйлу
Заманан хиламаш,
адамийн эшамаш,
адамийн кхиамаш...
цундела дог ду сан
сайн мехкан амалехь –
хьаьгна ду дуьне а
ДIацIандан баланех...
Лаа а, ларамаза а олуш ма дац, вайн 

доккхачу дуьненахь муьлххачу маьIIехь а 
мохкбегийча лаьттан дотIана поэтан дагах 
чекхдолу, олий, дуьненахь муьлххачу мет-
техь иккхина бохам яздархочух хьакхалуш 
бу, олий. Ткъа Осмаев Асламбек бакъ волу 
а, вуьззина а, Везачу Дала делла башха 
похIма долу а поэт вара – шен заманан 
кIант, дерригенах а дог лозуш волу хьомечу 
Даймехкан а, шен къоман а воI, цуо ша а 
ма-яздарра, вай лакхахь хьахийначу бай-
тан шолгIачу декъехь. Ткъе пхийтта – ткъе 
вуьрхIитта шо хьалха язйина йоллушехь, 
тахана язйича санна ю иза:

гергарчу малхбалехь 
лиэша цIий
сох лиэша...
со гIуьтту космосе,
со оьгу цIийла,
цхьана а юкъана
Дац сан социйла.
кхиамаш – эшамаш,
Эшамаш – кхиамаш...
сан дагах чекхбуьйлу
Заманан хиламаш.
Халонех кхоьруш, дахарна юьстахлатта 

Iемина вацара Асламбек. Цундела 1986-чу 
шарахь Чернобылан атомни электростанци 
тIехь инзаре боккха бохам хилча, кхера-
ме тIаьхье хила меггашехь, Даймехкан 
кхайкхамца шен лаамехь бохаман тIаьхье 
дIаяккха уггаре а хьалха вахара иза. Масех 
баттахь болх бира Асламбека цигахь. Ци-
гахь лаьцна цамгар, бохам хиллачул тIаьхьа 
масех шо даьлча, хааелира. Цо вожа а вина, 
кхидIа ца хоьцуш, бакъдуьнена дIавахара 
чIогIа дахар дезаш, чIогIа ваха лууш хилла 
поэт. Вацара мух-мухха а дахар дезашший, 
мух-мухха а ваха луушший. Вара цIена, 
хьанал дахар дезаш, вара мехкан а, къоман 
а дуьхьа ваха лууш, цо шен «Дахар» бохучу 
байтехь ма-яздарра:

Дахар, ас къобалдо,

къобал до хьо,
хьакъ верг бен хьайн тойне
хийшош хьо дацахь.
хьуо хаздеш вогIучун 
Доггах гIо лацахь,
Дахар, ас даггара
хьо къобалдо...
Осмаев Асламбек вина 1946-чу шеран 

2-чу июлехь, нохчий Даймахках баьхна 
цхьа шой, ах шой дузуш, Казахски ССР-н 
Джамбульски областан Курдайски кIоштан 
Ново-Александровка юьртахь. Циггахь 
1953-чу шарахь хьалхарчу классе вахара, 
амма юккъера школа чекхъяьккхира дашочу 
мидалца дай баьхначу Гермчигахь 1964-чу 
шарахь. Школа чекх ма-яьккхи, кхидIа деша 
воьдучу меттана Шеларчу цхьана совхозе 
балха ваха дийзира Асламбекан – гIо оьшу-
ра дена-нанна боккха доьзал когахIоттош. 
Цхьана шарахь болх бинчул тIаьхьа Со-
ветийн Эскаре воьду хан тIекхечира. Ци-
гахь цо чекхъяьккхира бIаьхаллин зIехойн 
школа, спортехь кхиамаш бехира. Циггахь, 
олуш ма-хиллара, самаделира Асламбекан 
дахарехь яздаран похIма – цуо дивизин газе-
тан агIонаш тIехь зорбатуьйхира цхьамогIа 
материалаш. ХIетахь дуьйна, де-дийне мел 
дели, чIагIлуш бара цуьнан дагахь журна-
лист хила болу лаам, сатийсам.

Амма кеста кхочуш ца хилира Ас-
ламбекан лаам, сатийсам. Цуо ша соьга 
дийцарехь, эскарера цIа веанчул тIаьхьа, 
дена-нанна гIо деш, масех шарахь тайп-
тайпана белхаш бан дийзира цуьнан – 
Шелан кIоштан кинофикацин урхаллехь, 
Сибрехахь мехкадаьттан промыслехь а, 
геологоталларехь а. Оцу муьрах лаьцна 
язйина байташ ю поэтан – «Триас» а, «Гео-
логийн кхерч» а, цхьамогIа кхиерш а. Сайн 
«Нохчийчоьнан яздархой» бохучу шолгIачу 
книги тIехь Осмаев Асламбеках лаьцна 
очерк язъеш, уьш а, цхьамогIа кхийолу  цуь-
нан байташ а ас дуьххьара оьрсийн матте 
ехира – «Дегнаш», «Даймехкан сингатта-
маш», «Къонахаллин школа» (Чернобыло 
зерах лаьцна), «Планета –  латта», иштта 
дIа кхин а.

ТIаьххьара а кхочушхилира Осмаев 
Асламбекан журналистике болу сатийсам 
– 1970-чу шерашкахь Шелан кIоштарчу 
«Коммунизман байракх» газетан редакце 
литературин белхахочун дарже дIаийцира 
иза (тахана – «Зама» газет). Кестта ре-
спубликерчу кегийрхойн «Комсомольское 
племя» газетан редакце сехьавелира. 
Цигара, нохчийн мотт дика хаьа аьлла, 
Нохч-ГIалгIайн Республикин книгийн изда-
тельстве редакторан дарже дIавигира. Оцу 
шерашкахь, шен хаарш кIаргдеш, лакхадо-
хуш, Асламбека заочни кепара  доьшуш, 
чекхъяьккхира Дона-тIерачу-Ростован 
пачхьалкхан университетан журналистикин 
факультет (1977-чу шарахь).

Вай лакхахь хьаха ма-дарра, А.Осмаевн 
дахаро цIеххьана хала гола туьйхира 1986-
чу шарахь – Чернобылан атомни электро-
станцехь хиллачу бохаман тIаьхье дIаяккха 
вахара шен лаамехь, хIетахь шовзткъа шо 
кхаьчна волу Асламбек. Цигахь вайн мах-
кахочо, ша-шен ца кхоош, дика болх бина 
хиларна тоьшалла ду «Украинская газета» 
корреспондента яздинарг: «Чернобылехь 
болх беш бу бIеннаш ликвидаторш, Сове-
тийн Союзан дерриге а халкъийн векалш. 
Уьш берриге а шайн лаамца баьхкина бу 
бала хьоьгуш йолчу Украинина гIо дан. 
Дийнахь, буса цхьана мIаьргонна соцуш 
бац иккхинчу йоьалгIачу энергоблока тIехь 
болх. И къаьсттина дика а, жоьпаллица а 
беш болчарна юкъахь хьакъ доллуш цIе 

йоккхуш ву Нохчийчуьра веана нохчийн 
кIант Осмаев Асламбек». Чернобылах 
«Къонахаллин школа» элира ша поэта.

ШолгIа буьрса гола туьйхира Чернобы-
лера цIавирзинчул тIаьхьа, юха а шен жур-
налистан балха дIахIоьттинчу А.Осмаевн 
дахаро 1990-чу шерашкахь, дамар-дарц 
хилла юхуш йолчу ерриге а Советийн 
Союзехь санна, Нохчийчохь а революцин 
хиламаш буьйлабелча. Куьйгалле баьхки-
на хьаькамаш берриге а шаьш-шайх тоам 
бина, кура, шайх лаьцна вуон дош ала йиш 
йоцуш бара, кхаьънаш оьцуш, нах Iехош 
боллушехь. Амма даима нийсо къуьйсуш, 
бакъдерг, мел къаьхьа иза хиларх, юьхьа 
дуьххьал дIаолуш волу журналист Осмаев 
Асламбек ца Iара газетан агIонаш тIехь и 
хьаькамаш Iора ца бохуш, оцу муьрехь жур-
налистан болх чIогIа кхераме боллушехь, 
цуьнан цхьа а тайпа лардар доццушехь, 
цунна бохамехь дала орца доццушехь. И 
дерриге а хуъушехь Асламбека зорбатуьй-
хира иштта керлачу цхьана куьйгалхочун 
Iаьржачу гIуллакхех лаьцна масех материал. 
Церан тIаьхье хала хилира журналистана: 
1992-чу шарахь цунна машен тIе туьйхи-
ра. Больницехь масех бутт баьккхира цо. 
1993–1994-чуй шерашкахь бевзаш боцчу 
кегийчу наха шозза йиттира Асламбекана. 
ШолгIа чIогIа йиттича, иза велла хиларх 
тешна болчу бевзашбоцчара, новкъахь 
витира журналист. Амма, иза дийна вуйла 
хиъна, къинхетамечу наха больнице виги-
ра. Иза денвелира, амма, заьIапхо а хилла, 
кIелвисира...

Ишттачу акхаройх яздича санна ду 
Осмаев Асламбекан «Терза ду» бохучу 
байта тIера хIара могIанаш:

...адам, хьох
Экха хила
гIулч бен яц...
хьолах шен
Дела вой, веха
цхьацца верг,
ахчанна леткъаш.
Дог доцуш
Диканиг леха,
идадо кхечо

харц некъаш...
Поэзига болу безам, хIора бакъволчу 

поэтехь санна, дукха хьалхе гучубелира 
Осмаев Асламбекан дахарехь – школехь, 
уьссалгIачу классехь доьшуш волуш, 
Шелан кIоштан «Коммунизман байракх» 
газетан агIонаш тIехь дуьххьара зорбане 
евлира цуьнан хьалхара байташ. Шо-шаре 
мел дели кхуьуш схьаеара цуьнан кхолла-
ралла. Цундела ларамаза дацара Асламбе-
кан байташ цул тIаьхьа республикин «Ле-
нинан некъ» газетан а, «Орга» журналан а 
агIонаш тIехь зорбане йийла юьйлаялар. 
Кестта оьрсийн матте яха а йолийра уьш 
Нохчийчохь бехачу оьрсийн поэташа Бог-
данов Виктора а, Минтяк Ивана а, Ленин-
градерчу Вольский Сергейс а, Шамсудинов 
Николайс а, кхечара а. Церан гочдаршкахь 
поэтан байташ евзира хIетахьлерчу ерриге 
а Советийн Союзехь – цуьнан говзарийн 
лаккхара мах а хадош, уьш зорбане евли-
ра Москварчу «Литературная газета» а, 
«Литературная Россия» а газетийн а, Ро-
стоверчу «Дон» журналан а агIонаш тIехь. 
Асламбекан поэзи гIеметтахIуттуш хиларан 
кхин а цхьа тоьшалла дара 1976-чу шарахь 
Нохч-ГIалгIайн АССР-н Яздархойн союзо 
Москва къоначу литераторийн Ерригсою-
зан VII-чу семинаре-кхеташоне иза хьажор. 
Цул тIаьхьа цуьнан цхьамогIа байташ зор-
батуьйхира Москвахь араяьллачу ерриге а 
Советийн Союзан къоначу литераторийн 

«Къоналлин кхайкхамца» аьлла йолчу 
гуларехь.

Шен кхолларалле чIогIа лехаме вара 
поэт. Цундела цуьнан поэзин «Ткъесан 
цинцаш»хьалхара гулар 1979-чу шарахь бен 
ца елира зорбане, Асламбекан байташ зор-
банехь гучуевлла пхийтта шо даьлча. Цул 
тIаьхьа тайн-тайпанчу шерашкахь арайий-
лира А.Осмаевн стихийн гуларш: «Байначу 
седанан серло (1980 шо), «Бераллин урам» 
(1982 шо, оьрсийн маттахь), «Хьалхара 
гIарагIулеш» (1984 шо), «Лекха гене» (1992 
шо). Цуьнан байташ зорбане евлира иштта 
оьрсийн маттахь 1981-чу шарахь араяьлла-
чу «Нохч-ГIалгIайн поэзин антологехь» 
а, нохчийн маттахь – «Нохчийн поэзин 
антологехь» а (Москва-гIала, 2003 шо, 
хIоттийнарг Ибрагимов Лоьма), «Нохчийн 
поэзи» аьлла йолчу гуларехь а (Соьлжа-
ГIала, 2011 шо, хIоттийнарш – Аболханов 
Хьаьким, Шамсудинов Бувайсар). Цуьнан 
дешхьалхен тIехь Нохчийн Республикин 
Яздархойн союзан председатела, Нохчийн 
Республикин халкъан яздархочо Ибрагимов 
Кантас яздо:

«Нохчийн дуккха а поэтийн Даймахках, 
стеган вахаран маьIнех, ненах, нохчийн мат-
тах лаьцна йолу тоьллачу говзаршна меттиг 
карийна хIокху гуларан агIонаш тIехь. 
Амма... гуларан барам доза тоьхна хиларна 
дуккха а поэташ кхунна юкъа ца боьлхуш 
бисина». Ца висна Осмаев Асламбек-м – иза 
нохчийн бакъволу поэт волу дела.

Поэтан кхоллараллин чулацам шуьйра 
бу – Даймохк, адаман дахар, къинхьегам, 
Iалам, безам. Амма вайн литератураталлар-
хоша, халахеташ делахь а, цхьа а могIа ца 
язбира Асламбекан кхоллараллех а, цуьнан 
башхачу поэзин озах а иза дийна волуш а, 
2012-чу шарахь иза кхелхинчул тIаьхьа а. 
Бакъдерг аьлча, суо «Вайнах» пачхьалкхан 
телерадиокомпанин радион шеф-редактор 
волуш, иза валале хьалха шиъ радиопере-
дача яйтира ас Асламбекан дахарх а, кхол-
лараллех а лаьцна. 

ХIара Осмаев Асламбеках йолу йоцца 
очерк чекхйоккхуш, цуьнан «Ас динарг» 
боху байт яло лаьа суна:

ас динарг, ас дийриг,
тайнарг, ца тайнарг,
ас дагахь къийлинарг,
ас дан мел лийринарг,
ца дан со кхийринарг –
оцарах цхьаъ шайна
ца тайнехь, адамаш,
ларалаш со вайна,
хьакъбоцуш кадамаш,
шун бIаьрхийн тIадамаш.
ткъа нагахь
цкъа къадахь
цхьаьннан къамелехь
сан цхьа гIулч мелехь,
мацца а хьаъа а 
цхьа гIуллакх хьакъдан
магадахь даггара,
суна ма-маггара – 
тIаккха а, адамаш,
Эшац тIех кадамаш,
белхаме къадамаш
сан дега, нене,
къаьсттина нене.
тхов кIелахь техкийна
гаьнгали сан
Эрна ца техкийна
мацца а цкъа.

КУСАЕВ Iадиз,
Нохч-ГIалгIайн АССР-н культурин 

хьакъволу белхахо, Нохчийн Республи-
кин хьакъволу журналист.  

Леррина «Даймохк» газетана
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Поэзин тIемаш тIехь

   хIокху деношкахь соьлжа-
гIаларчу а.айдамировн цIарахчу 
къоман библиотекехь дIаяьхьира поэт, 
журналист, россин яздархойн союзан 
декъашхо  осмаев асламбек дагалаца-
ран юбилейни суьйре. иза вовшахтоь-
хнера соьлжа-гIалин библиотеко.

   Шен къоман бакъволу патриот да-
галаца а, цунах дош ала а веанера поэт, 
яздархо, журналист Кусаев Iадиз, халкъан 
илланча Усманов Iимран, гочдархо Ирисха-
нов Iимран, яздархо, журналист Муцураев 
Олхазар, юкъараллин а, интеллигенцин а 
декъашхой, библиотечни системин белха-
хой, хьехархой, студенташ.

   Соьлжа-ГIалин библиотекин белхахо-
чо Олигова Розас, I.Кусаевн «Нохчийчоьнан 
яздархой» книги тIера А.Осмаевн дахарх 
лаьцначу дийцарца дIайолийра суьйре. 

   А.Осмаев вевзаш хиллачу цуьнан 
доттагIаша а, белхан накъосташа а дукха 

дийцира поэтах а, шен халкъана цо йитинчу 
поэзих а лаьцна.

А.Осмаевн хьокъехь  хьакъ доллучу ке-
пара Л.Кунис аьллачу дешнашца дерзийра 

шен къамел I.Кусаевс. «Оцу стагаца уьйр 
хила ирс хиллачеран сирла дагалецамаш 
бисина цунах. Кхечарах иза къаьстара шен 
дог цIена хиларца а, вайн лаьтта тIехь дика 
деба лаарца а».

   Цул тIаьхьа къамелаш динчу Аслам-
бекаца уьйр хиллачара дуккха а диканиг 
дийцира поэтах лаьцна, цунна шен халкъ  
дезарх, кхечунна дика хилийтархьама ша 
ца кхоош иза хилла хиларх а лаьцна. 

   Зала чохь дIахIоттийна хиллачу 
А.Осмаевн литературни говзарийн гай-
тамна хьалха цуьнан стихаш йоьшуш, 
I.Усмановс цуьнан дешнаш тIехь даьккхи-
на масех илли  олуш кхидIа а дIаяьхьира 
суьйре.

   Суьйренан дакъалацархоша баркалла 
элира Р.Олигована поэтан, журналистан 
Осмаев Асламбекан сий-ларам беш хIара 
гIуллакх вовшахтохарна.

Л.ДАУТОВА 

Дагалацаран суьйре

– хIай, стенах язде-те? – бус-буса пал туьйсу ас.  
– кехат тIехь балхабе хьайн бала, ца кхоош аз.
– ткъа шуна хIун оьшу ас хьоьгу къа-бала сан?
– цхьа адам ма ду со! оцо са ма дуу сан!

И могIанаш ас яздина дог доьхна висинчу хенахь. Ткъа муьлххачу 
журналистана а, литераторна а и деган Iовжам дика ма бевза. Оьшуш 
дерг деккъа цхьаъ ду: ладогIа, лерина хьежа дахаран чолхалле.

– Ассаламу Iалайкум! – ширачу заманахь ков тухуш хилла вевзаш 
воцчу хьешо.

– Ва Iалайкум салам! ВогIийла марша! – жоп луш хилла хIусамдас.
Тидам бел аш: «ВогIийла марша!». Оцу дешнаша чулоцу дуккха а. 

Ишттачу оцу хIусамехь парггIат буьйса а, ши буьйса а йоккхур ю. Даима 
Iен а тарло.

Мел халахеташ делахь а, вайн заманахь хьаша-да тIеэцарх, цуьнан 
гIуллакхе хьажарх болу кхетамаш кхечу тIегIан тIе бевлла.

Хан йоцчу хенахь цхьамма ков я неI тоьхча, цкъа хьалха къайллах ла 
а дугIий, тIаккха кхуссу вай:

– Мила ву?
Нохчичун юьхькIайъеш боцу тешам а, хаттар а ду иза.
Доккхачех дац иза. Амма оцу кегамерсачу хIуманашна тIера дIадолало 

къам хIаллакьхилар.
Со школехь доьшуш волуш, дагадогIу суна, хьоьхуш «Этика и пси-

хология  семейной жизни» бохуш жайна дара. Иза яздинчара дицдинера 
СССР  дукхакъаьмнийн пачхьалкх а, хIора къоман шен-шен гIиллакхаш 
а, ламасташ а хилар.

Цхьа масал.
Вайна дукха гина классика ларалуш йолчу  фильмашкахь иштта 

суьрташ. Суьйранна хьошалгIа вогIу лулахо. ХIусамдай пхьуьйре еш бу. 
Царах цхьа а стоьла тIера хьала ца гIотту, амма хаттар-м до:

– Кхачанах кхетар вуй хьо? – олий.
Вукхо вац аьлча, хIусамдай, кхин шек а боцуш, пхьор дууш хуьлу.
Иштта идеологи яра вайна хьоьхушъерг.
Кхин  цхьа масал дало а лаьа.
Цкъа со Москва гочдархойн семинаре вахийтинера. Иза Переделки-

нохь дIаяхьа езаш яра. Хьалхарчу суьйранна цига гулделира тхо – дакъа-
лацархой. Охьавижале жимма волавала аравелира со. ТIаккха цIеххьана 
Козловский  Яковца цхьаьнакхийтира. Иза вай долчохь дика вевзаш вара, 
коьртачу декъана, Гамзатов Расулан гочдархо санна. Ткъа Яков Абрамо-
вичца со дуккхазза цхьаьнаветтавеллера Соьлжа-ГIалахь, ХIинжа-ГIалахь  
(Махачкалахь), Москвахь дIахьочу литературин цхьаьнакхетаршкахь.

ГIалахула жимма волавелла леллачул тIаьхьа Яков Абрамовича соьга 
хаьттира:

– Цхьаьний пхьуьйре йича хIун дара-те вайшимма? ТIегIерташ еха 
буьйса а ю. Со-м мацвелла.

– Дукха дика хир ду! – тIетайра со.
Чоме кхача биъна тхаьш девлча, со кисана кхевдира.
– Маггане мегар дац! – хадам боллуш схьахьедира цо. – Хьо  сан хьаша 

ву! ЙогIу харж ас дIалур ю.

Иштта хир дарий-те иза, ойла йора ас, нагахь санна Козловский Якова 
еххачу хенахь Гамзатов Расулца доттагIалла ца лелийнехьара? Хир да-
цара. Со дуккхазза цхьаьнаветтавелла Москвахь, Санкт-Петербургехь, 
Ростовехь, кхечу гIаланашкахь  меттигерчу бахархошца. Церан кхетам 
иштта бу: тIевеана вуй, делахь-хIета, шай-кай йолуш ву.

Суна лаьа дешархой сайх нийса кхетийла. Со ца гIерта оцу я вук-
ху халкъан дIахIиттина девлла гIиллакхаш емалдан. Суна, нохчийн 
гIиллакхашна тIехь кхиъна хиларе терра, герга ю вайнехан амалш.

Цундела, цхьамма ков тоьхча:
– Ассаламу Iалайкум!
Жоп ло ас:
– Ва Iалайкум салам! Марша вогIийла! 

ахь ков тоха: 
«ассаламу Iалайкум!» –
ас тIаккха 
дIайоьллур ю неI

суна-м моьттура суо 
къинойх цIена ву…

Дукха нисвелла со, цкъа а хьалхавалалур а вац, аьлла, хетачу 
хьелашка. Далла бу хастам, сох къинхетам барна.

Ткъа цкъа соьца нисделларг могIарерчу хьелех дерг дара.
Ца хаьа суна, кисанахь шайнаш цахиларна я кхечунна делахь а, балхара 

цIа ваха гIаш дIаволавелира со.
Дикка гена ваьлла дIавоьдуш, цIеххьана сан бIаьрг кхийтира, горг 

а велла, лайлахь Iуьллучу цхьана жимачу стагах. Декабран суьйре яра 
тIегIерташ. «Шелоно вахьо ма тарло хIара-м», – дагатесира суна.

ТIе а вахана, мелла-м вац техьа хIара аьлла, хьаьжира со. Маларан 
хьожа яцара йогIуш. Пха бетталуш буй а хьаьжира. Лайлахь Iуьллург 
билггал дийна вара, амма кхетамчохь вацара.

Машен лаца еза аьлла, дагатесира суна. Амма стенга вига веза ца 
хаьара. ТIаккха кисанаш талла волавелира. Цхьадика, цунан паспорт 
шеца хиллера. 

ХIуьттаренна санна, цхьа а машен яцара дIасайоьдуш.
Иза хала-балица ги а воьллина, дIаволавелира со.
Сан ирсана, цхьа таксист гучувелира. Иза суна тIекхачарций, ша 

сецира:
– ГIо-накъосталла оьший хьуна? – элира цо.
– ЧIогIа оьшу. 
Цо паспорта тIехь долчу адресца дIадигира тхо. ГIо дира кхетамчохь 

воцуш Iуьллуш волу некъахо охьавоссош а. Со кисана кхевдича, цо 
дуьхьало йира:

– Ца оьшу.
Ас гIап туьйхира. Жима зуда араелира. Ас валийначуьнга лерина дIа 

а хьаьжна:
– ХIара сан цIийнда ву! – эккхийтира цо. 
ТIаккха:
– Вийна! Вийна! – бохуш, цIогIа а детташ, лулахойн ков детта йо-

лаелира.
Со воьхна лаьттара. «Бехк суна тIе татта там бара хIокхара», – лара-

маза дагатесира суна.
Аравелира воккха стаг. Со тIаьхьа кхийтира – иза ас валийначун да 

хиллера.
– ХIара муха нисделла? – хаьттира цо.
– Ца хаьа суна. Со новкъахь тIеIоттавелира хIокхунна. Кисанахь 

паспорт а карийна, цIа валош веана-кх со.
– Схьагайтал хьайн паспорт, – омра деш санна, элира цо.
– Соьгахь паспорт дац. Шун кIант дийна ву. Цунна скори оьшу. Сихха.
– Паспорт схьагайта боху ас! – тIе а чевхаш, эккхийтира воккхачу 

стага.
– Паспорт дац соьгахь. Яздархочун билет-м ду, – дIакховдийра ас.
Иза цуьнгахь а дитина, сайн адрес а дийцина, Веза-Воккхачу Дала 

маршалла дойла хIокхунна а аьлла, дIаволавелира со.
Иза Нохчийчохь чхьагбаьлла шолгIа тIом дIабоьду мур бара. Воккхах 

волчу вашас, цхьана ханна, Соьлжа-ГIалара Хасавюьрта гергарчу нахе 
дIабигнера тхан доьзал. Цигахь цкъачунна гIалин газете балха дIа а тар-
велла, Iаш вара со. Цундела кхузара нах дика ца бевзара суна.

… Цул тIаьхьа масех бутт баьлча, Хасавюрт гIалин цхьана некъаш-
къаьстийлехь цхьа жима стаг тIевеара суна.

– Хьо варий со лечуьра хьалхаваьккхинарг? – белшах куьг туьйхира цо.
– Суна дага-м ца вогIу хьо?
– ЦIеххьана инфаркт а хилла, лайлахь Iуьллуш волу со ахь цIа вигна 

хиллера.
– Дала могаш-маьрша лелавойла хьо! Амма хьан да ца тийшира сох. 

Дерригенна шаболлу бехк сох гора цунна. Сан яздархочун билет цуьнгахь 
дисина. Иза сох схьатохахьа.

– ХIара-м ас сайца лелош долу дукха хан ю. ХIокху тIерачу хьан суьрте 
хьаьжча, хьо вевзира суна. ХIинцца бен тIеттIа ца Iоттавели-кх вайша. 
Тхан да а чIогIа хьо ган хьаьгна ву. Хьо къинтIера ваккха лаьа цунна. Сан 
хIусамнанас «Вийна! Вийна» – аьлла цIогIа хьаькхча, воьхна хиллера иза. 
Амма ахь шега дийцина адрес дагахь ца лаьттина цунна. ХIора сарахь а со 
цIа веача, хьо хотту цо. Хьан хан елахь, тхоьга гIур вара вайшиъ. Валохьа!

– Суна-м моьттура суо къинойх цIена ву. Уьш хьерчош а хилла ас-м, 
– забар а йина, цунна тIаьххье дIаволавелира со.

ШАЙХИЕВ Iалвади
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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

21-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +31 градус, кIезиг мархаш а йолуш, 
буьйсанна…+24 градус, кIезиг мархаш а йолуш, 
догIа а догIуш;

22-гIа июль
Республикехула хила тарло:
дийнахь… +24 градус, кхоьлина а йолуш, 
догIа а догIуш, 
буьйсанна… +23 градус, кхоьлина а йолуш, 
догIа а догIуш.

июль беттан 23–26-
чуй деношкахь соьлжа-
гIаларчу «олимпийск» 
спортан комплексехь 
дIахьур ю тхэквондоху-
ла кхиазхошна (юнио-
рашна) юкъахь евро-
пин чемпионат.

  Нохчийн Республикин 
тхэквондон федерацин 
вице-президента Эртха-
нов Зубайра дийцарехь, 
Соьлжа-ГIалахь дерриге 
а кийча ду Европин чем-
пионат дIаяхьарна. «Оха 
дерриге а дийр ду тур-
нир лаккхарчу тIегIанехь 
дIаяхьарна а, хьешаш-
н а  к ъ и й с а д а л а р ш н а , 
садаIарна оьшу хьелаш 
кхолларна а, Нохчийчохь 
хиларх церан дика дог-
ойла кхоллаялийтарна а», 
– элира цо. 

  Хьеший кIезиг а хир 
бац. 30 пачхьалкхера 1000 
гергга спортсмен ву къий-
садаларшкахь дакъалаца 
лерина. Россин вовшах-
тоьхначу команди юкъахь 
къийсадаларшкахь дакъа-

лоцур ду нохчийн шина  
тхэквондиста: Музаев Ха-
лида, Хасиев Абубакара.

   Тхэквондохула оцу 
тIегIанера турнир респу-
бликехь дуьххьара во-
вшахтухуш ю. Нохчийн 
Республикин куьйгалло 
спорт кхиоран йоккха тер-

гояран беркате тIаьхье ю 
иза.

   – Тхэквондохула Ев-
ропин чемпионат Нох-
чийчохь дIаяхьаро, шеко 
йоцуш, дика Iаткъам бийр 
бу республикехь спортан 
и кеп кхиорна, – билгал-
даьккхира Нохчийн Респу-

бликин вовшахтоьхначу 
командин коьртачу трене-
ра Магомадов ИсмаьIала.

  ТIейогIучу номерш-
кахь оха мелла а шуьйра 
дуьйцур ду чемпионатан 
жамIех лаьцна.

Хь.ДОВКАЕВ

СПОРТ

Соьлжа-ГIалахь – 
Европин чемпионат      ХIокху деношкахь туькана яхана  йогIуш, гIантахь книга йоьшуш 

Iачу, исс-итт шо хирдолчу жимачу йоIах бIаьрг кхийтира сан. УьйтIахь, 
маьхьарий хьоькхуш, уьдуш, кхийсалуш  дара бераш, амма оцу йоьIан 
ерриге а ойла цу  книги тIехь яра. Арахь йолу гIовгIа а цо тергал  ца йора. 

     ТIе а яхана, цунна улло охьахиира со. Гелагаев Сайд-Мохьмада язйина 
«Дийнатийн дуьне» цIе йолу книга яра цуьнан карахь ерг. Жимма Iийна, 
иза дIа а къевлина, соьга схьахьаьжира йоI. 

– Хьан цIе хIун ю? – хаьттира ас. 
– Самира ю! – жоп делира цо. 
    Тхойшиъ жимма къамеле елира. Вайн Соьлжа-ГIалара С.Михалковн 

цIарах йолчу берийн библиотеке иза лелашйолу ши шо а хиллера. Дукхах 
йолу хан цигахь дIайоьду шен бохура цо. 

    Жима йолуш, и йоI санна гIанта а хоий,  книгаш ешна, геннахь йисина 
хаза хан дагаеара суна. Сих-сиха йоьдура со, Шеларчу берийн библиотеке. 
Къаьсттина ас йоьшура нохчийн поэташа а, яздархоша а язйина говзарш. 
Царах боккха пайда оьцура, урокаш Iаморехь а гIо хуьлура. Итт класс чек-
хъяьккхича, Шеларчу №1 йолчу школин библиотеке балха хIоьттира. Цигахь 
дIадоладелира сан, къоначу книгашъешархошца долу гергарло. ХIора урок 
чекх моссазза ели, схьахьовдура бераш со йолчу, шайна хазахеташ йолу 
книгаш эца. Сан самукъадолура  цара уьш дукха мел йоьшу а. 

    Балха хIоьттина ши-кхо бутт а балале, Соьлжа-ГIала Гайдар Арка-
дийн цIарах йолчу берийн библиотеке, цхьана беттан курсашка хьажийра 
со. Иза 40 шо хьалха дара. ХIетахь, дуьххьара евзира суна, карарчу хенахь 
оцу библиотекин директор йолу Сайдумова Зулай. Берашна  книгаш еза 
а, уьш Iалашъян, цIена лелон хIун дан деза, кхин а дуккха а хьийхира цо 
тхуна – къоначу библиотекаршна.

   Кхаа шарахь библиотекехь болх бинчул тIаьхьа, заочни кепара деша 
яхара со, Соьлжа-ГIалара Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университете.

   13 шарахь нохчийн мотт а, литература а хьийхира Шеларчу №5 йолчу 
школехь, 24 шарахь «Вайнах» радиохь журналистан болх бира, «Берийн 
дахар» цIе йолу передача дIахьош.

   Амма Сайдумова Зулайца, иза йолчу наггахь бен ца кхачахь а, долу 
гергарло дIадаьлла дац сан.  Нохчийчохь хилла тIемаш бахьанехь доккха 
зен хилира оцу библиотекина. Схьаэца хIума ца дуьсуш, хIаллакьхилира 
цуьнан гIишло. Маситта шарахь, халачу хьелашкахь болх бира, чудаха 
шайн хIусам йоцуш. 

   ТIом чекхбаьллачул тIаьхьа, шен белхан накъостий улло а баьхна, 
библиотека меттахIоттош, къахьийгира Зулайс. Цхьана минотехь мукъа 
Iен йиш йолуш зама яцара иза. Вайн республикин Куьйгалхочо Кадыров 
Рамзана берашна доккха совгIат деш, уггаре а хазачу меттехь, «Зорбанан 
цIенна» уллохь, схьайиллира керла библиотека.

    ХIокху деношкахь, Сайдумова Зулайс куьйгалла дечу берийн би-
блиотеке яхара со. Даима  санна, елаелла, екхаелла тIеийцира цо. Жимма 
кIадъялар хааделира суна, цуьнан юьхьа тIе хьаьжча. Бехк а бац. Дан дезарг 
дуккха а хуьлу цуьнан. 

    Чубаьхкинчеран бIаьрг бузош, хаза кечйина ю библиотекин хIора чоь. 
Пенаш тIехь дIадиттина, говзачу  художникаша дехкина, цхьацца туьйра-
нашна тIера суьрташ ду, массо а маьIIехь, дIахIиттийна – зезагаш. Берийн 
тайнигех дуьзна ду «Туьйранан цIа». Кегий бераш дара цу чохь ловзуш, 
мультфильмашка хьовсуш. Вукху цIа чохь суртдилларан кружок яра болх 
беш. Зала чохь, книгаш йоьшуш  дара цхьадолу бераш. Тайп-тайпанчу  
говзаллийн кружокаш ю цигахь.

   Зулайн белхан коллектив даима а жигара болх беш ю. Дуккха а кхечу 
гIаланашкахь дIаяьхьначу конкурсашкахь а, фестивалашкахь а дакъалоцуш,  
библиотекин ешархоша тоьлла меттигаш яьхна, дипломашца, грамоташца 
совгIаташ а дина царна.

   ХIокху шарахь, Михалков Сергейн цIарах йолчу берийн библиотекин 
70 шо кхечи. 45 шо ду, Зулайс цигахь болх бо а. Зулай – берийн йоккха 
доттагI ю. Цо царна схьабиллина книгийн хаарех буьззина некъ. Зулайна 
чIогIа дукхадеза бераш.

    Вевзаш хиллачу оьрсийн поэта М.Горькийс ма-аллара: «Книга – хаа-
рийн хьоста!». 

   Делахь а, кIезиг ду-кх вайн, книгаш йоьшуш долу бераш. Компьютерш 
а, телефонаш а юкъайовлар бахьана долуш, царах херделла уьш.

    Амма Зулай йолчу дIаязделла  массо а бер, книгашца зIе йолуш а, 
уьш алссам йоьшуш а ду. 

УМАРОВА  Лиза

книга – 
хаарийн хьоста

шелковски кIоштан №20 
йолчу къаьсттинчу цIеяйаран-
кIелхьардахаран декъан 
цIеяйархой болчу хьошалгIа 
даьхкинера каргалински ста-
ницера бераш. россин мЧс-н 
министра В.пучковс хьалхо 
дIакхайкхийначу цIарах ларда-
ран шеран программин гураш-
кахь дIахьош дара и гIуллакх. 

Берашна лерина экскурси 
дIаяьхьира ПСЧ-20 постан белха-
хоша. Цара  царна гайтира хиллачу 
бохамех дерг хоуьйтуш йолу (дис-
петчерски) чоь, белхан кабинеташ, 
дешаран классаш. Къаьсттина бе-
рийн тидам тIебахнера тIеман ма-
шенашна. ЦIеран-техникин гIирсех 
муьлхачу хьолехь пайдаоьцу, дий-
цира Царна. Берашна бакъо елира 
тIеман духарш тIедуха а, цIеяйаран 
машенийн кабинаш чохь Iан а.

Белхан хьелаш довзийтина 
ца Iаш, берашна дийцира цIеран 
кхерамазаллин бакъенех лаьцна. 
ЦIарца ловзаран, къаьсттина аьхка, 
тIаьхьенаш бохаме хуьлуш хи-
ларх а, йовхачу хенахь  цIе сихха 
дIасаяржарна кхерам хиларх а.

Шеран йохаллехь цIеяйархоша 
коьрта тидам тIебохуьйтур бу чолхе 

хьелаш,  бохамаш хилча цIеяйаран-
кIелхьардахаран дакъош сихха ор-
цахкхачаран тIегIа айарна.

ЦIарах лардаран шо дIадахьаро 
лоьху бахархошца юххера зIе латтор. 
Кхерамазаллин тIегIа лакхадак-
кхаран Iалашонца Россин МЧС-н 
цIеяйаран-кIелхьардахаран дакъ-

ошкахь цу тайппана гIуллакхаш 
кест-кеста дIахьур ду. Дешаран 
учрежденешкахь, кхерамазаллин 
дарсаш дIахьур ду, берриге а ба-
хархой юкъаозош, уьш кечбийр бу 
чолхе хьелаш тIехIиттича дан дезарг 
хьоьхуш.

Л.ИБРАГИМОВА

Берашна дийцира 
цIеяйархойн балхах 
лаьцна

18-гIа июль, 1968 шо. Соьлжа-
ГIалахь вина Самадов ИбрахIим, 
СССР-н  спортан  хьакъволу   ма-
стер, езачу  атлетикехула  дуьненан 
чемпион.

1985-чу  шарахь  дуьйна   йовза   
йолало И.Самадовн  цIе   спортан 
дуьненахь. Кегийрхошлахь Россин   
чемпионатехь  кхоалгIа  меттиг   
йоккху   къоначу   спортсмено  оцу  
шарахь. ШолгIачу шарахь   кегийр-
хошлахь  СССР-н   чемпионатан  
толамхо   хуьлу. Цул   тIаьхьа  
наггахь  турнир   дIа  ца   йоьду  
ИбрахIима   кхиамца дакъа  ца  ло-
цуш. Къаьсттина   беркате  деара  
цунна  1991-гIа шо. Цкъа  хьалха  
Донецкехь  дIаяьхьначу  СССР-н 
чемпионатехь  хьалхара  меттиг   
йоккху  цо. Цул  тIаьхьа  Германехь   
хиллачу дуьненан  чемпионатехь 
сийлаллин   уггаре а лакхарчу   

тIегIане  волу  (езачу   атлетикехь   
нохчашлахь   дуьххьара). Иштта  
кхиаме  доладелира  1992-гIа шо.  
Европин  чемпион, СНГ-н  пач-
хьалкхийн   чемпионатехь  хьалхара   
меттиг. Деккъа  спортан  ирс   ца 
тоьира  Барселонехь  дIадаьхьначу  
Олимпийски   ловзарийн   чемпион 
хила. Кхаа  спортсмено  двоебо-
рьехь  цхьатерра  йозалла   айъира  
– 370  кг. ТIаккха  толамхо   шайн   
йозаллин  бараме  хьаьжжина   къа-
стийра. Вукху   шиннал 50 гр.  веза  
хиллачу  ИбрахIиман  Олимпиадин  
йоьзачу   мидалх  тоам бан   дийзира. 
Амма Олимпийски   ловзаршкахь   
кхоалгIа   меттиг   боккха   кхиам бу.

22-гIа июль, 1936 шо. Йоккха-
чу АтагIахь вина Хажалиев Ваха, 
Россин Федерацин хьакъволу лор, 
медицинин Iилманийн кандидат. 
1944-чу шарахь  дерриге а халкъаца 
махках баьккхина  кхеран доьзал Ка-
захстане  кхочу. Циггахь чекхйоккху  
юккъера  школа. 1956-чу шарахь 
Казахийн пачхьалкхан лоьрийн ин-
ституте деша  хIутту  кIант, шолгIачу  
курсехь  Къилбаседа-ХIирийчуьрчу  
лоьрийн  институте  дехьа  волу. 
Кхиамца и чекхъяьккхинчул тIаьхьа, 
1962-чу шарахь  ша  винчу  Йоккхачу 
АтагIахь  куьпан  больницин  коьрта 
лор  волуш  дIаболабо къинхьегаман  
некъ. 1968–1970-чуй шерашкахь 

СОГМИ-н ординатурехь  доьшу.
1970–1993-чуй шерашкахь  болх 

бо  Соьлжа-ГIалин №4  йолчу  боль-
ницин  хирургически отделенин 
ординатор  волуш, 1993-чу шарахь 
дуьйна  цу отделенин  куьйгалхо  
лаьттира. БIеннашкахь  бу  хирурган  
дарбанечу  куьйгех дарба хилла  цуь-
нан  цIе  баркаллица  йоху  дархой.

1979-чу шарахь  В.Хажалиевс 
чIагIйира  медицинин  Iилманийн  
кандидатан диссертаци, 40 сов  
Iилманан  белхан  автор ву иза. Лоь-
ран  балхаца  цхьаьна,  шен  доккха 
зеделларг  хир  болчу  лоьрашна  
довзуьйтуш, Нохчийн  пачхьалкхан 
университетан  медицинин  инстит-
тутехь хьехархочун болх а бо.

Хажалиев Вахас  йогIуш лелайо  
Нохчийн Республикин а, Россин 
Федерацин а  хьакъволчу  лоьран  
Сийлаллин  цIе.

тхан рузма

(хьалхара гуо)

31 июль, 2016 шо «Терек» – «Крылья Советов»
08 август, 2016 шо «Краснодар» – «Терек»
14 август, 2016 шо «Терек» – «Локомотив»
20 август, 2016 шо «Уфа» – «Терек»
28 август, 2016 шо «Терек» – «Ростов»
10 сентябрь, 2016 шо «ЦСКА» – «Терек»
17 сентябрь, 2016 шо «Терек» – «Амкар»
25 сентябрь, 2016 шо «Арсенал» – «Терек»
01 октябрь, 2016 шо «Терек» – «Оренбург»
15 октябрь, 2016 шо «Анжи» – «Терек»
22 октябрь, 2016 шо «Терек» – «Рубин»
29 октябрь, 2016 шо «Урал» – «Терек»
05 ноябрь, 2016 шо «Терек» – «Зенит»
19 ноябрь, 2016 шо «Томь» – «Терек»
26 ноябрь, 2016 шо «Терек» – «Спартак»

Дукха хан ца йисна футболах ловзарехула Премьер-Лигехь Россехь 
хьалхеяккхаран чемпионат дIайолаяла. Цуьнца доьзна оха йовзуьйту 
«Терек» ловзаран рузма

ФУТБОЛ 

кестта дIайолало россин 
чемпионат

Дагадаийта лаьа 2015–2016-чуй шерийн чемпионатехь «Терек» 7-чу 
меттехь хилла хилар. 

Нохчийн Республикин Яздархойн союзо а, «Даймохк» 
газетан редакцин коллективо а халахетарца кадам бо яздар-
хочуьнга Исмаилов Абуга цуьнан шича шахбиев овхан 
кхалхарца доьзна.

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

Нохчийн Республикин Яздархойн союз
«Даймохк» газетан редакцин коллектив

кадам

Доларчу «Наследие» школана хьехархой оьшу. Школа юь-
хьанцарчу дешаран ю, (1–5-гIа классаш). Оха балха кхойкху 
шайн болх а, бераш а дукхадеза хьехархой. Кхечу ярташкарчу 
хьехархошна юкъарIойла ю школин. 

Тхан адрес: Соьлжа-ГIала, Сайхановн урам, цIа 2. Лаам 
болчеран телефон тоха аьтто бу хIокху номерца: 8 (938) 022-
24-81. Школин директор Закриева Мадина

хаам


