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Ненан мотт доккха маьIна долуш бу шайн Дай-
мехкан патриоташ хила бераш кхетош-кхиорехь, 
хIунда аьлча, берана жима долуш дуьйна оцу 
маттехула девза дуьне, шен къоман культура, 
гIиллакхаш, мехаллаш.

Нохчийн мотт кхиоран а, ларбаран а мехалла 
йовза а евзаш, Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочо Кадыров Рамзана «Нохчийн меттан дийнан 
хьокъехь» долчу Указана  куьг яздира. Цуьнан 
Iалашо ю дуьненан ширачу меттанех цхьаъ болу 
вайн мотт ларбар а, кхиор а, дIакхайкхор а. Оцу 
хенахь дуьйна хIора шеран оханан (апрель) бет-
тан 25-чу дийнахь билгалдоккхуш ду Нохчийн 
меттан де.

Вевзаш волчу нохчийн яздархочо Бексул-
танов Мусас дийцарехь, нохчийн мотт шен 
исторехь, къоман йоза кхолларна, яздархойн 
хьалхарчу литературин белхашна тIера Стали-
низм йолчу хенахь ша бицбарна тIекхаччалц, 
когаметтахIоттаран тайп-тайпанчу муьрех чек-
хбийлина. Советан идеологин муьрехь 50 сов 
процент нохчашна шайн ненан мотт ца хаьара, 
чIогIа кIезиг яра оцу хенахь нохчийн маттахь 
арайовлуш йолу книгаш, цундела вайн мотт 
юкъара дIабаларна кхерам бара.

Тахана республикехь, нохчийн меттан а, 
нохчийн йозанан а гIолацаран а, кхиоран а 
Iалашонца кхоьллина леррина программаш ю. 
Церан гурашкахь арахоьцуш ю исбаьхьаллин 
литература а, журналаш а, газеташ а, учебникаш 
а. ДIахьош Iилманан талламаш бу. 

Ткъа Нохчийн меттан де вайна уггаре коьрта а, 
хьоме а пачхьалкхан дезде ду. Оцу дийно гIо до 
къоман гIиллакхаш а, ламасташ а дендарехь. И де 

тIекхочуш хьалххе республикехь дIахьо дуккха а 
тайп-тайпана даздаран мероприятеш. Театраш-
кахь нохчийн маттахь керла спектаклаш гойту, 
республикин телевиденихула а, радиохула а нох-
чийн маттахь бен къамел а ца до. ХIора кIоштахь 
дIахьо тайп-тайпана кхоллараллин конкурсаш. 
Оцу юкъахь баккхийчара а, бераша а дакъалоцу. 
Школашкахь а, лакхарчу а, юкъарчу а дешаран 
заведенешкахь а, культурин цIеношкахь а, би-
блиотекашкахь а дIахьо нохчийн мотт ларбарна 
а, кхиорна а, талларна а юкъа дакъа диллинчу 
яздархошца а, Iилманчашца а, культурин а, ис-
кусствон а гIуллакххошца а, журналисташца а 
долу цхьаьнакхетарш. Масала, хIокху шарахь 
дIаяьхьначу мероприятешна юкъайогIу: Соьлжа-
ГIалин №17 йолчу юкъарадешаран школехь Нох-
чийн меттан денна лерина хилла болу берийн 
кхоллараллин гайтам а, иштта, школин 5-чу 
классийн дешархошна юкъахь дIаяьхьна «Не-
нан мотт, хьо бека бисалахь» цIе йолу конкурс 
а; Гихчуьрчу школин 1-чу «А» классехь дIаяьхьна 
йиллина урок; Мартан-чуьрчу юьртан № 1 йолчу 
школехь Нохчийн меттан денна лерина дехкинчу 
суьртийн конкурс; Соьлжа-ГIалин № 15 йолчу 
школехь дIабаьхьна нохчийн книгийн, къоман 
Iер-дахаран гIирсийн гайтам… ДIа мел яьхьна 
ерриге а мероприятеш ягарйина а вер вац. Цун-
дела вайн билггал  тешаме ала йиш ю, ЮНЕСКО-н 
говзанчаша нохчийн мотт дIадолуш долчу метта-
нашна юкъабахийтар тIаьхьало йолуш хIума хирг 
цахиларх лаьцна. Нохчийн меттан дIадахнарг а 
ду, тахане а ю, иштта хиндерг а ду.

Магомаева Диана 

Бекалахь, ненан мотт
« Н е н а н  м о т т  -  с и й л а х ь  м о т т !  Д е н  а ,  н е н а н  а  м о т т !  М а  и с -
б а ь х ь а  б у  х ь о ! »  -   г I е з а л о й н  п о э т а н  Т у к а й  Га б д у л л и н  е в -
з а ш  й о л ч у  б а й т а н а  ю к ъ а р ч у  о ц у  м о г I а н а ш а  г о й т у  м у ь л х х а -
ч у  а  к ъ о м а х  д о л ч у  а д а м н а  ш е н  н е н а н  м о т т  м е л  х ь о м е  б у.

Д а г г а р а 
декъалдо шу 
Нохчийн мет-
т а н  д е н ц а !

Шен ненан 
мат те безам 
боцуш верг, 
цуьнца ховха 
ю к ъ а м е т т и г 
йоцуш верг, 
иза Iалашбеш 
в о ц у р г  ш е н 
Д а й м е х к а н 
бакъволу па-
триот хуьлий-
ла дац. Дуьне-
нахь уггаре а 

хьалдолуш а, хаза а бу нохчийн мотт.  Оцу  маттехь  дерриге 
а ду – нохчийн башхалла, цуьнан истори, культура, ла-
масташ. Вайн мохк кхин а чIогIа беза вайна ницкъ  ло цо.

Вайн хьалхарчу Президента, Россин Турпал-
хочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас даима а олура 
шен ненан мотт безар а, цуьнан сий-ларам бар 
а, ша-шен ларар а, шен халкъ ларар а ду. Ненан 
мотт дIабаьлча, къам долчуьра дIадовлу вай. 

ХIокху дезачу дийнахь вай дIагойту нохчийн матте 
болу вайн безам, дагалоьцу вайн орамаш, баркаллаш 
боху нохчийн маттахь деша а, яздан а Iамийна болчу 
вайн хьехархошна. Вайн декхар ду ненан маттаца 
йовха, аьхна юкъаметтиг хилийтар, иза Iалашбар, 
марзбар, баржор, бовзийтар. Вайн культурин бух 
бу иза. Цундела вайна тIехь дерг доккха жоьпалла 
ду. Ненан матте безам доьзалехь кхолла безаш бу, 
тIаккха иза дIабер бац. Ларбелаш нохчийн мотт!

Декъалдо  шу  дезачу  денца!  Лаьа  шу маьрша, ирсе, ток-
хе  дехийла. Дала  аьтто бойла шун а, шун гергарчеран а. 

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун 
гIоьнчин Кадыров Хьасайнан

Нохчийн меттан денца декъалдар

Н о х ч и й н 
меттан де – иза 
вайн къоман 
дезде ду. Мотт 
вайн дахаран 
дакъа хилла ца 
Iа. Адамаш во-
вшех кхоьту-
ьйтуш болу, ша 
саннарг кхин 
боцу гIирс бу 
иза, кхетош-
кхиоран гIирс 
а бу, муьлххачу 
халкъан къо-
ман шатайпа-
наллин бух а бу. 

Нохчийн  Республикин  хьалхарчу Президента, Рос-
син Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас олура, не-
нан  мотт  безар а, ларар а – ша а, шен халкъ а ларар ду. 

Ненан мотт ларбар, иза Iалашбар, баржор вайн 
коьртачу Iалашонех ду. Нохчийн Республикин Куьй-
галхочо, Россин Турпалхочо Кадыров Рамзана шен 
хеннахь арахийцира Нохчийн меттан де чIагIдаран 
хьокъехь Указ. Тахана вайн республикина хьалха 
йолу яккхий Iалашонаш а ю оцу денца йоьзна. 
Царна юкъахь – къоман Iадаташ, ламасташ ден-
дар, ткъа иза, уггаре хьалха, ненан мотт кхиорца, 
меттан политика кхочушъярца бен хуьлийла дац. 

Ас даггара декъалдо шу Нохчийн меттан ден-
ца, ирс, аьтто, беркат хуьлда шун массеран!

Лараме махкахой!

Лараме махкахой!

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун, 
Россин Турпалхочун Кадыров Рамзанан 

Нохчийн меттан денца декъалдар

Нохчийн меттан денна лерина выпуск
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Регионан куьйгаллехь воллу-
шехь, дуккха а проблемаш дIаяха 
деззашехь, шен берашна тидам 
бан а, цара муха доьшу хьажа а 
лараво вайн республикин Куьй-
галхо. Ткъа цуьнан бераш, бил-
галдаккха деза,  тайп-тайпанчу 
конкурсашкахь толамаш бохуш 
а, дешарехь кхиамаш бохуш а ду. 

Соьлжа-ГIаларчу Нохчийн Ре-
спубликин хьалхарчу Президен-
тан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин цIарахчу Деша-
ран туьшахь дIаяьхьира ешархойн 
«Дийна классика» конкурс. Цигахь 
дакъалоцуш бара 2-11-чуй клас-
сийн дешархой. В.Маяковскийн, 
А . Б л о к а н ,  В . Н а б о ко в н  б а йта ш 
йийшира дешархоша.

Исбаьхьаллин ешаре а,  озан 
мукъаме а, бIаьцанашка а, ишарш 
яре а, Iаткъаме ешаре а хьаьжжи-
на, дакъалацархойн мах хадабора 
жюрис.  Кадыров Ахьмад-Хьаь-
жин кIентан кIанта Адама шен 
дедена лерина байт  йийшира. 
Ткъа цуьнан вашас Iелис «Хьоме 
Нохчийчоь» говзар хаьржира. 

Церан даггара а, Iаткъаме а ешаро 
жюрин декъашхой бен ца хеташ 
ца битира. Шина кIанта хьалхара 
меттигаш ехира «Уггаре а патри-
отически байт ешарна», «Поэзига 
безам хиларна» аьллачу номина-
цешкахь.

Школин шайн урхаллин пре-
зидента Кадырова Хадижата, иза, 
ала дашна, суьйре дIахьош а яра, 
школин кхиболчу дешархошца 
цхьаьна Даточу бIешеран поэтийн 
говзаршна тIехь музыкин этюдаш 
лекхира. 

– Суна даима а хазахета бераш 
к х у ьу ш ,  ц а р а  к е р л а  к х и а м а ш 
б ох у ш  г у ш .  Ре с пу б л и кех ь  I а ш 
долчу хIора а беран иштта таро 
хилийта, тхайн ницкъ мел кхочург 
до оха, – яздира, оцу конкурсан 
хьокъехь, Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочо Кадыров Рамзана 
инстаграмерчу шен агIонехь.

Суьйре ерзош, берриге а дакъа-
лацархошна грамоташ а, пайдехь  
книгаш а елира.

Яхаева Жанна

КадыровгIар Iели а, Адам а конкурсехь тоьлла

Нохчийн Республикин дешаран а, Iилманан а министерствехь 
дIаяьхьначу семинарехь йовзийтира нохчийн маттехула йолу керла 
пособеш. Мероприяти вовшахтоьхнера Нохчийн Республикин дешар 
кхиоран институто.

Цкъа хьалха, керла учебникаш дешаран пачхъалкхан стандартаца а, де-
шархойн хенан а, психологин а башхаллашца а йогIуш юй хьожуш теллира 
Россин дешаран академин а, Россин авторийн юкъараллин а эксперташа.  
«Магийна» олу министерствон мухIар хIоттийначул тIаьхьа, мегаш йолчу 
учебникийн федеральни ларам перечень юкъа а яхана уьш. МухIар оцу 
книгашна пхеа шарна тухуш ду. Билгалъяьккхина хан тIехтиллиначул тIаьхьа 
керла экспертиза ян еза царна. 

– Советан заманахь дуьйна хийцанза яра нохчийн меттан а, нохчийн лите-
ратурин а учебникаш. Царна тIехь болх ца бинера, цундела дукха гIалаташ 
дара нисдан дезаш. Цул сов керла юкъаялийначу пачхьалкхан стандарташца 
йогIуш а яцара уьш. Дерриге гIалаташ нисдина книгаш тIехь, оцу декъехь 
боккха болх дIабаьхьна, – дийцира республикин дешар кхиоран институтан 
директора Умхаев Хьамзата.

Керлачу пособийн авторша билгалдоккху, советан хенахь хиллачу книгаш 
тIехь материал йовзийтар ледара а, схемин кепехь а хилла хилар а, ткъа 
керлачу учебникаш тIехь долчу тIедилларша берашкахь гIуллакх дIадолор 
а, лаам а, тобанехь болх бан хаар а кхиош хилар а. Говзанчаша лакхарчу 
классийн дешархошна лерина тойинчу книгех школийн библиотекашкахь 
пайдаэца таро хир ю хIокху шеран гурахь.

– Уггаре коьртаниг –  иза нохчийн мотт кхиор ду. Мотт кхиорна гIо дира 
Нохчийн Республикин Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан дIадолорца нохчийн 
маттехула пачхьалкхан коьрта экзамен юкъаялаяро а. Замано гайтира иза 

нийса сацам хилла хилар, – билгалдоккху Нохчийн Республикин дешаран а, 
Iилманан а министра Байханов ИсмаьIала.

Баккъал а, нохчийн мотт коьрта экзамен санна хоржуш болчу дешархойн 
барам хIора шарахь лакхаболуш а бу.

Умарова Жанна

Нохчийн меттан керла учебникаш

ХIокху деношкахь Нажи-Юьртан кIоштарчу Гилнан № 1 
йолчу юккъерчу школехь а дIаяьхьира Нохчийн меттан денна 
лерина «Декалахь, нохчийн аз!» цIе йолу мероприяти. Ци-
гахь дакъалецира 2-10-чуй классашкарчу дешархоша, хоран 
тобанаша, кхечара. Дешархоша лекхначу нохчийн «Дехар», 
«Йитийша со сайн махкахь яха», «Нана», «Сан Даймохк», «Дай-
мохк» эшарша синхьаам банза цхьа а ца витира.

Берашна тIехь хиллачу вайнехан духарша, бIаьвнийн кепа-
ша, вайн дай-наноша лелийначу хIуманаша шатайпа сурт а, 
хьал а хIоттадора зала чохь. ХIоразза а сцени тIе бераш до-
вларо хьовсархойн самукъадаьккхинехь а, къаьсттина царна 
тайра бераша аьлла долу «Нана» цIе йолу илли. Иза ишттий 
бен хуьлийла а дацара, хIунда аьлча хIора а адамана мехала 
а, деза а ду «Нана» бохург.

– Оха сих-сиха дIахьо нохчийн маттахь тайп-тайпана кон-
курсаш а, мероприятеш а. Церан Iалашо – дешархо кхетош-
кхиор а, шен ненан матте а, Даймахке а цуьнан безам кхоллар 
а ю, – элира школин директоран заместитела Терсанбиев 
Шемала.

Коьрта ду тIекхуьучу чкъурана шен халкъан культура а, 
ламасташ а, Iадаташ а довзийтар а, Iамор а. Цаьргахула бен 
нохчийн халкъе шен башхалла а, шен мотт а Iалашбалур бац.

Пареулидзе Асет

Мотт  Iалашбархьама
Н о х ч и й н  Р е с п у б л и к и н  к у ь й г а л л о  ю к ъ а р а л л е х ь  н о х -
ч и й н  м о т т  б а р ж о р н а  л е р и н а  д у к к х а  а  г I у л л а к х а ш 
д I а х ь о .  Ц у  т I е ,  н е н а н  м а т т а н а  л е р и н а  м е р о п р и -
я т е ш  ш к о л а ш к а х ь  а  д I а х ь о ,  т I е к х у ь у ш  д о л -
ч у  ч к ъу р а н а  н о х ч и й н  м о т т  х а и й т а р а н  а ,  б и й ц и й -
т а р а н  а  I а л а ш о н ц а  л е р р и н а  п р о г р а м м а ш  а  к е ч й о .

   

ХIора а ден-ненан декхар ду шайн бере дешийтар, цуьнан хьуьнарш 
а, похIма а кхиор. Оцу декъехь уггаре а хьалха масал гойтуш ву 
Нохчийн Республикин Куьйгалхо, Россин Турпалхо Кадыров Рамзан.
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Нохчийн Республикин Iилманийн 
академи Iилманан Талламийн туш 
ларалуш ю,  к хузахь к хочушйо 
Iилманан тайп-тайпана проекташ. 
Шаьш муха болх бо а, нохчийн мотт 
кхиоран декъехь муьлха проекташ 
кхочушйо а тхуна дийцира акаде-
мин вице-президента, физикин-
математикин Iилманийн доктора, 
профессора Дадашев Райкома.

– Вайна ма-хаъара, нохчийн 
мотт кIезиг буьйцу, цул а оьрсийн 
мотт бегIийла хеташ. Академехь 
хIун гIулчаш йоху нохчийн мотт 
юкъараллехь баржорна лерина?

– ХIаъ, халахеташ делахь а, иза 
бакъ ду.  Говзанчийн хаамашца 
догIуш, хIора баттахь шишша мотт 
дуьнен чуьра дIаболуш бу. ДIабовла 
кхерам болчу меттанашна юкъахь 
вайн мотт а бу, цундела, тхуна хьал-
ха лаьттачу коьртачу Iалашонех 
цхьаъ ю-иза юкъараллехь шуьйра 
баржор. Вайн мотт дIабалахь, къо-
ман шатайпаналла а дIаер ю, ойла 
яйша, нохчийн мотт а боцуш нохчи 
муха хир ву. Масийтта шо хьалха 
академис хьехийнера вайн школаш-
кахь юьхьанцарчу классашкахь ер-
риге а предметаш нохчийн маттахь 
дIаяхьар декхар деш закон тIеэцар. 
Амма дукха дай-наной дуьхьал а 

бевлла, цунах гIуллакх ца хилира.
– Нохчийн маттахь бечу бел-

хийн хьокъехь хIун ду? Масала, 
арахоьцуш леррина книгаш юй?

– Iилманан академехь болча-
ра хIокху тIаьхьарчу шерашкахь 
шайга далург деш ду. Дерриге а 
дина бохург бакъ дац, амма тхайн 
ницкъкхочург дан гIерташ ду тхо. 
ХIинца пхийтта шо кхаьчна оха 
«Нохчийн меттан академин книги-
на» тIехь болх бо. Цуьнан цхьа том 

арахецна, кхаа томах хила езаш ю 
иза, важа ши том кестта арахеца 
дагахь ду тхо. Иштта, тхан сайта 
тIехь оха хIоттийна электронни 
дошам а ю. Нохчийн маттахь Бер-
санов Мусас арахецна Анатомин 
атлас ду, цу тIехь медицинин ерриге 
1500 цIе (термин) ю нохчийн мат-
тахь. Иза чIогIа пайдехь хила мега 
вайн лоьрашна. Вайн яздархоша 
чIогIа доккха дакъалоцу ненан мотт 

кхиорехь. Цхьа эзар сов нохчийн 
дешнийн цхьаьнакхетарш тIехь до-
луш книга а ю оха арахецна. Иштта, 
зорбане яьхначу книгашна юкъахь 
ю фразеологизмийн а, физикин, 
географин терминийн а дошамаш. 
Дукха хан йоццуш, зорбане яьлла 
Даудов Рамзана гулйина ноташ а, 

нохчийн шира иллеш а тIехь долу 
книга. Иштта болх бу вайн академи-
каша а, яздархоша а беш. 

– Мухха делахь а, технологеш 
а яц цхьана меттехь лаьтташ. 
Нохчийн мотт кхиорна, баржорна 
лерина муьлха инновацин про-
екташ юкъайоху аш?

– ХIинца берриге кегийрхой 
телефонаш чохь, компьютерш чохь 
«Iаш» бу. Кегийчу наха телефона 
чохь нохчийн маттахь косташ яз-
деш гинера суна цкъа, амма теле-
фонаша а, компьютерша а нохчийн 
дешнаш тIе ца лоцу. Тхан къоначу 
говзанчаша,  филологаша-про-
граммисташа хIинца кхуллуш про-
грамма ю, аьлча а, компьютершна 
нохчийн мотт «Iамош» бу уьш. Тхан 
компьютерш чу хIинцале хIоттийна 
ю нохчийн грамматика, амма хIинца 
проблема и программа яржорехь ю. 
Майкрософт компаница барт бан 
Iалашо ю тхан, шаьш арахоьцучу 
компьютершна цара нохчийн грам-
матика чуйоккхур йолуш. Амма цу 
тайпа гIуллакхаш Правительствон 
тIегIанехь кхочушдан дезаш ду, 
цунна билггал хан оьшур ю.

Нохчийн маттахь, еша дог догIуш, 
Iилманан дуккха а литература хилла 
хилла-кх, хаа ца хууш. Уьш туька-
нашкахь юхкуш карор а яц атта, 
дешаран учрежденешка а, библи-
отекашка а дIасайоькъу уьш акаде-
мис. Вайн кегийрхоша и книгаш еша 
а ешна, царах шайна пайдаэцарна 
сатуьйсу вай.

Ражапова Ася

Мележ Ивана чIогIа нийса аьлла дешнаш ду: «Мотт – иза 
халкъан йоккха хазна ю. Иза ца лара йиш яц, шен халкъ 
ца лара йиш цахиларе терра». Мотт а, халкъ а вовшаш-
ца доьзна ду, буьйцуш бацахь, мотт дIаболу, шен ненан 
мотт ца хилча халк ъан к ультура а, к ъоман шатай-
паналла а дIа ма-яллара, эх хар а, ша халк ъ а дIадолу.

Iилма а, школа а

Iилманан кхерч

Нохчийн меттан де тIекхочуш хиларца доьзна, Айда-
миров Абузаран цIарахчу Къоман библиотекехь берийн 
«Нохчийн мотт - суьрташкахь» цIе йолу книга йовзийтар 
дIадаьхьира. 

Оцу книгин автор Бочкаева Зулай ю. Школе дахаза долчу 
а, школехь юьхьанцарчу классашкахь доьшучу а берашна ле-
рина ю билгалъяьккхина книга.  Оцу книгин хIора а агIонехь 
алфавитан элпашка хьаьжжина, дийнатийн а, ораматийн 
а, иштта кхийолчу хIуманийн а цIерш йовзуьйту нохчийн 
маттахь. ХIора а дашца дехкина хаза суьрташ ду. Берашна 
нохчийн маттахь долу дешнаш дика дагахьлаттийтархьама, 
хазачу басаршца дехкина ду суьрташ. 

– Школин программа Iаморехь, нохчийн маттахь шайна 
ца девзаш долу дуккха а дешнаш карадерзо дезаш хуьлу 
берийн. Дуккха а дешнийн маьIнех ца кхета уьш. Иштта книга 

арахеца суна дагадаийтина хилларчу бахьанех лаьцна аьл-
ча, дуккха а дешархой оьхура суна тIе кест-кеста, нохчийн 
маттахь долчу дешнийн маьIна довзийта, олий. Бер жима 
долчу хенахь дуьйна, цо и книга Iамош хилахь, цунна дикка 
дагахьлаьттар ду аьлла хета суна нохчийн меттан цхьадолу 
чолхе дешнаш, – дийцира Зулайс.  

Оцу цхьаьнакхетарехь дакъалоцуш бара Нохчийн Респу-
бликин Парламентан депутаташ а, Iилманан а, кхоллараллин 
а интеллигенцин векалш а. Цара массара а билгалдоккхура 
Бочкаева Зулайс бинчу балхо нохчийн берийн литература 
кхиорехь доккха дакъа дIалаьцна хилар. «Нохчийн мотт -  
суьрташкахь» книгин тираж 1000 экземпляр ю. 

Ражапова Ася     

Нохчийн мотт - суьрташкахь  

Оцу школерчу хьехархоша а, 
дешархоша а шайн ницкъ кхо-
чучу барамехь шайн мотт безар 
а, и ларар а гойтуш дIадаьхьира 
и гIуллакхаш. 

Нохчийн маттана лерина кIира 
лакхарчу классерчу дешархоша 
вайн къоман духарш а дуьйхина 
шайн школин уьйтIа мел вогIург 
нохчийн эшаршца тIе а оьцуш 
дIадолийра. Цул тIаьхьа, оцу к1и-
ранчохь мел догIу де а нохчийн 
маттана леринчу мероприятеш-
ца дIахьош дара. 

5-чу к лассерчу дешархоша 
школин актови залехь нохчийн 

барта кхоллараллин туьйранаш 
тIера кийсакаш гайтира. Царна тIедуьйхина хьалхалерчу заманчохь вайнаха ле-
лийна духарш дара, иштта, чохь дIахIиттийна шира йийбарш а яра. Дешархоша 
шайн ролаш дика ловзайора, цундела хьовсархоша безаш тIеийцира уьш. 

Оцу школин нохчийн меттан а, литературин а хьехархочо Э. Умахановас «ХIун? 
Мичахь? Маца?» аьлла йолу викторина дIаяьхьира 6-чу классашкахь. Нохчийн 
гIиллакхийн а, Iадатийн а, иштта нохчийн литературин а декъехь дара виктори-
нина юкъадогIу хаттарш. Дешархой тобанашка бекъна бара, цара лаккхара хаарш 
гайтира оцу ловзарехь. 

Классал арахьара «Нохчийн гIиллакх-оьздангалла» аьлла йолу мероприяти 
дIаяьхьира 9-чу классашкахь. Оцу школин нохчийн меттан а, литературин а хье-
хархочо М. Ахметхановас хаза а, хьажа дог догIуш а кечйинера и урок. Дешархоша 
жигара дакъалецира урокехь мел дечунна юкъахь. Цул сов, 9-чу классера дешархой 
хилла ца Iаш, юьхьанцарчу классашкара дешархой а бара оцу урокехь дакъалоцуш. 

Кхин а дуккха йиллина урокаш дIаяьхьира кхечу классашкахь а. Ешархойн 
конкурс а хилира оцу кIиран чохь. Дешархоша говза а, шера а юьйцура нохчийн 
маттахь байташ. Ткъа конкурс ерзош нохчийн меттан а, литературин а хьехархоша 
нохчийн гIарабевллачу авторийн байташ йийшира. 

Уггаре а дешархойн самукъадаьккхинарг нохчийн къоман даарийн конкурс яра. 
ХIунда аьлча шаьш гайтаме беанчу кхачанах кхета таро яра массо а дешархочун. 
Цул сов, школерчу мехкарша дика кечамаш а бинера оцу конкурсана: хингалш, 
чIепалгаш, сискал, тIо-берам, юьзина галнаш, хьокхам, кхиерш яра стоьлаш т1ехь. 
Жюрина хала дара оцу конкурсехь тоьлларг харжа, хIунда аьлча кечамаш дика а 
бинера, чомана мерза а бара кхачанаш. 

Нохчийн маттана лерина кIира дерзийра «Шира-Бена» юьрта бахарца. Директор 
а, хьехархой а, дешархой а цхьаьна бахана хилира цигахь. 1аламан хазаллех дог 
дуьзнера церан.

Диана Магомаева

ГIиллакх-оьздангалла
Нохчийн меттан де тIекхочуш Первомайски юкъарадешаран юккъерчу 
школехь шуьйра даздарца дIадаьхьира нохчийн маттана лерина кIира. 
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Мелла а тIаьхьуо филологин факультетан буха тIехь схьайиллина 
кхин отделенеш а: актерийн, журналистикин, ингалсан-нохчийн, пе-
дагогикин а, психологин а. 2007-чу шарахь филологин факультетан 
цIе хийцина – «Нохчийн а, юкъарчу а филологин институт».

ЧIогIа дозалла до вайн махкахоша а, Нохчийн а, юкъарчу а фило-
логин институто а вайн махкахь бевзина а ца Iаш, дозанал арахь а 
бевзаш болуш, шайн дерриге а дахар нохчийн мотт Iаморна дIаделлачу 
Iилманчех. Цара бина а, тахана а беш берг а халкъана а, махкана а 
бицлур болуш болх бац. Церан цIерш даима а ехар ю. Уьш бу: И.Г. Ар-
саханов, Д.Д. Мальсагов, А.Н. Исаев, Л.Д. Мальсагова, Л.З. Шахгиреев, 
Я.С. Вагапов, А.Г. Мациев, А.О. Мальсагов, Т.М. Вагапова, Я.У. Эсхаджиев, 
А.Д. Манкиев и, дI. кх.

ХIора шарахь Нохчийн а, юкъарчу а филологин институто Нохчийн 
меттан денна лерина тайп-тайпана мероприятеш йо. Масала, нохчийн 
меттан конкурс «Бовза, беза хьайн ненан мотт», къоначу поэтийн кон-
курс, нохчийн яздархошца цхьаьнакхетарш, тоьлла сочинени язъяран 
конкурсаш («Сан хьоме Даймохк»,  «ГIала – хьалха, тахана, кхана», 
«Къоман турпалхо», «Ненан мотт»), литературин ешарш.

Оцу кепара студенташна юкъахь ечу мероприятеша а, конкурсаша 
а нохчийн мотт Iаморехь, шайн Даймахке а, шайн гIиллакхашка а, 
Iадаташка а безам кхуллуш доккха дакъалоцу аьлла, тешна ду вай. 

Нохчийн меттан Iилма кIорггера талларан коьртачу Iилманан кхер-
чех цхьаъ ю Нохчийн пачхьалкхан университетан Нохчийн а, юкъарчу 
а филологин институт. Цунна тоьшалла ду, Россин пачхьалкхехь бев-
зина ца Iаш, дуьненахь а бевзаш болчу институтан Iилманчийн А.Д. 
Тимаевн, Х.В. Туркаевн, М.Р. Овхадовн, А.И. Халидовн, Р.А. Саламован, 
Ш.А. Джамбековн,  I.Д. Вагаповн лаккхара мах болу Iилманан белхаш. 

ХIокху тIаьхьарчу шерашкахь жигара къахьоьгуш бу Институтан 
нохчийн меттан а, литературин а филологин Iилманийн кандидаташ: 
И.Э. Солтаханов, С.Э. Эдилов, Х.Р. Сельмурзаева,  Т.Х. Абдулазимова, 
З.М. Ахмадова, С-Хь. С-Э. Ирезиев, В.Ш. Расумов.

Базиева Зарина 

Мотт кхиоран белхахой

Хууш ма-хиллара, хIора а хьехархочун шен-шен некъ хуьлу бе-
рашна Iилма дIахьехарехь. Ткъа массо некъан а коьртаниг цхьа 
Iалашо ю: беро Iамийнарг, цунна мичча хенахь а хууш хилийтар.

ХIара санна йолчу конкурсо таро хулуьйту къоначу хьехар-
хошна  вовшашна зеделларг довза а, кхачамбацаршна тIехь бан 
безачу балхана Iама а.

Россин Федерацин 67 регионерчу 750 къоначу хьехархочо 
а, куьйгалхочо а дакъалецира «Педагогически дебют–2017» 
конкурсехь. Масех номинацех лаьтташ яра конкурс. Нохчийн 
Республикера дакъалоцуш волу 7 дакъалацархо шайн-шайн 
номинацешкахула финале велира. «Къона куьйгалхой» а, «Къона 
хьехархой» а номинацешкахула толаман меттигаш ехира Ума-
латов Сайд-Эмина а, Висаитов Ахьмада а. Конкурсан лауреаташ 
хилира Тепсуркаева Залина, Айдамиров Iумар, Бисултанов 
Сайд-Iадлан, Хаджимурадов Рамзан, Тисаева Элина. 

Шен инстаграмерчу агIонехь Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочо, Россин Турпалхочо Кадыров Рамзана толамхой а, лауре-
аташ а декъалбеш, билгалдаьккхира: «Нохчийн Республикин 
хьалхара Президент, Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
тешна вара, Нохчийчоь меттахIотто хьекъал долу, лаккхара 
корматалла йолу говзанчаш оьшуш хиларх, ткъа уьш, уггаре а 
хьалха, школехь Iилманца кхио безаш бу. Ахьмад-Хьаьжин ний-
сачу, бакънекъа тIехь къахьоьгуш схьадогIуш ду вай. Баккхий 
кхиамаш, юьхькIам бу, оцу конкурсехь дакъалаьцначу вайн ре-
спубликерчу къоначу хьехархоша шайн-шайн номинацешкахь  

лаккхара жамIаш гайтар. Ас даггара декъалво цигара хIора а 
дакъалацархо. Иштта, Нохчийчоьнан хIора а хьехархочунна 
шен балха тIехь кхиамаш а, аьтто а хуьлийла лаьа».

Сусаева Танзила

Педагогически дебют
Итт шо ду оцу  конкурсехь къоначу дакъалацархойн  
шайн корматаллин хаарш алсамдаха а, кхин тIечIагIдан 
а таро хуьлуш йолу.

   
1938-чу шарахь Нохчийн пачхьалк хан университетехь  
схьайиллина оьрсийн меттан а, литературин а говзанчаш 
кечбеш йолу филологин факультет. 1957-чу шарахь дуьйна 
дIадолийна нохчийн меттан а, литературин а говзанчаш 
кечбар. Шен дуьххьарлера выпускникаш Нохчийн меттан 
а, литературин а отделенис арахецна 1962-чу шарахь.

Оханан (апрель) беттан 16-чу 
дийнахь Нохчийн Республикехь 
билгалдаьккхира машаречу даха-
ран бархI шо кхачар. Нийсса бархI 
шо хьалха, 2009-чу шарахь, Терро-
ризмана дуьхьал йолчу халкъан 
комитето цIеххьана бинчу хаамца 
Нохчийчохь контртеррористиче-
ски операцин раж дIаяьккхира. 
ХIетахь дуьйна вай долчохь хIора 
шарахь билгалдоккху и дезде – 
Нохчийчохь Машаран де.

– ХIара сийлахь-доккха де ду – 
дуьненаюкъарчу терроризмана 
тIехь толам баккхаран де, – элира 
Нохчийн Республикин Куьйгалхо-
чо, Россин Турпалхочо Кадыров 
Рамзана оцу дийнан хьокъехь. 
– ХIокху дийнахь дуьйна вайн 
республикин историн керла агIо 
дIайолаелла. Вай дерриге дуьнен-
на а дIахаийтина вайн мохк лар-
бан, культура, ламасташ Iалашдан, 
уьш цхьаьнгга а хIаллак ца дайта, 
вайгахь доьналла хилар. Вайн 
къоман сий лардан хиъна вайна...

Оцу дийнахь а, иза тIекхачале а 
республикин ерриге а кIошташкахь 

даздаран концерташ, цхьаьнакхе-
тарш, халкъан гуламаш, синкъера-
маш дIабаьхьира.

Нохчийн лаьтта тIехь машар 

хIотторан де даздарна юкъа шайн 
дакъа диллина республикин шко-
лаша а. ХIора юьртан а, хIора ша-
хьаран а хIора школехь оцу денна 

лерина классан сахьташ, концер-
таш, акцеш, кхидолу гIуллакхаш 
дIадаьхьира. 

Машаран билгало лору кIайн 

кхокха.  Цундела,  Машаран де 
тIекхачале, дешархоша школаш-
кахь къинхьегаман урокашкахь 
кехатех кIайн кхокхий дора, суьр-

ташдахкаран урокашкахь – уьш 
шайн суьрташ тIехь дохкура. Ткъа 
пачхьенерчу школийн дешархо-
ша Соьлжа-ГIали юккъехь (дийна 
долу) кIайн кхокхий стигала хий-
цира. Вуно исбаьхьа сурт дара иза! 
Иштта, Соьлжа-ГIаларчу коьртачу 
майданахь асфальта тIехь суьр-
ташдахкаран конкурс дIаяьхьира. 
Бераша бес-бесарчу мелашца 
шайн бIаьргашна гуш долу дуьне 
диллира. Дера, хIора а беран иза 
шен-шен тайпа дара.

Машаран денна лерина кхин 
цхьа гIуллакх дIахьош, дешархо-
ша, шаьш дIа а хIиттина, «МИР» 
(«Машар») дош яздинера. Лакха 
тIера (олхазар лакхадолийла йол-
чу меттера) чу хьаьжча чIогIа хаза 
гора иза! Иштта, вайн республикин 
школашкахь «диллина сахьташ» 
дIадаьхьира, цигахь хьехархоша 
берашна дийцира машаре а, кхи-
аре а болчу новкъахь вайн респу-
блико лайначу халонех лаьцна.

Магомаева Диана

Машаран билгало
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Нохчийн маттахь берийн литература 
Нохчийн маттахь берийн литература вайн къоман лите-
ратурица цхьаьна 1920-1930-чуй шерашкахь дуьйна кху-
ьуш схьайогIуш ю. Дуьххьарлера нохчийн маттахь берийн 
дийцар «Кхетаме Хьамид» Сельмурзаев Мохьмада яздина.

Нохчийн литературин бухбил-
лархоша: Музаев Нурдис, Иса-
ева Марема, Ножаев Ахьмада, 
Дудаев Iабдис берашна леринчу 
шайн дуьххьарлерчу произведе-
нешкахь фольклорах (нохчийн 
халкъан барта кхолларалла) пай-
даоьцуш хилла. 

1935-чу шарахь Дерригдуьне-
нахь а гIараевлла йолу дуккха а 
берийн произведенеш гочйина 
нохчийн матте. Иза доккха совгIат 
хилла вайн махкахошна. 

1 9 4 0 - ч у  ш а р а х ь  Н о х ч -
ГIалгIайчоьнан (оцу заманчохь 
иштта хилла вайн регионан цIе) 
яздархошна хьалха хIот тийна 
тIедогIучу 2-3 шарахь ма-хуьллу 
дуккха а берашна лерина произ-
веденеш язъяран Iалашо хилла. 

Оццу шарахь волавелла мас-
сарна а вевзаш хилла волу яздар-
хо Дудаев Iабди берашна лерина 
стихаш а, дийцарш а язъян. Цул 
сов, оьрсийн говзанчийн стихаш 
а, дийцарш а нохчийн матте гочъ-
еш а хилла цо. 

1941-чу шарахь Сийлахь-бок-
к х а  Д а й м е х к а н  т I о м  б о л а б а -
лале,  цул т Iаьхьа,  вайн халк ъ 
цIерадаьккхинчул тIаьхьа а язъян 
буьйлабелла вайзаманан яздар-
хой.  Оцу заманчохь,  леррина 
берашна язйина цхьа могIа про-
изведенеш ю Гайсултанов Iумара 
а, Сулаев Мохьмада а арахецна. 

Иштта вайн къоман яздархошна 
доккха гIо-накъосталла деш хилла 
Москварчу яздархоша-консуль-
танташа а, гочдархоша а. Россин 
Яздархойн союзан дек ъашхо-
чо Вольский Сергейс нохчийн 
маттера оьрсийн матте гочйина 
дуккха а произведенеш. Говза 
а, гIараваьлла а гочдархо хилла 
иза. Цо гочйинчу прозведенешна 
юкъахь хIокху авторийн белхаш 
бу: Мамакаев Эдуардан, Махмаев 
Жамалдин, Саракаев Хьамзатан, 
Кагерманов Доккин, кхечеран. 

Дукхазза а вайн яздархошца 
ц х ь а ь н а к хета  в е а н а  о ь р с и й н 
гIараваьлла волу яздархо Михал-
ков Сергей а хилла Нохчийчохь. 
Цуьнан произведенеш хIинца а 
самукъадаларца йоьшу вайн бе-
раша. Цо гуттар а олура: «Бераш-
на а баккхийчарна санна язъян 
еза, бакъду, кхин а леррина». 

Хенан йохалла вайн республи-
кехь дуккха а хийцамаш хилла, 
ц а р н а  ю к ъ а х ь  до г ъ I о в жо р а ш 
алсам а хуьлуш. Регионехь хьал 
иштта дара аьлла ца Iаш, берашна 
а, кхиазхошна а лерина нохчийн 
маттахь язъеш берш алсам бов-
луш схьабаьхкина. Царна юкъахь 
бу (бакъдуьнене бирзинехь а, 
шайн произведенешца баха би-
сина говзанчаш): Саракаев Хьам-
зат, Гайсултанов Iумар, Эдилов 
Хасмохьмад, Махмаев Жамалди, 

Гешаев Муса, Сагаипов Iаьрби. 
Таханлерчу дийнахь берашна 

лерина произве денеш язъеш 
говзанчаш а, иштта хIинц-хIинца и 
корматалла караерзошберш а бу. 
Царна юкъахь бу вайна массарна 
а бевзаш болу говзанчаш-яздар-
хой: Мамакаев Эдуард, Кагерма-
нов Докка, Ахмадов Муса, Исмаи-
лов Абу, Кусаев Iадиз, Ахматукаев 
Адам, Арсанукаев Муса, Резва-
нова Айза, Исрапилова Сайхьат, 
Абубакарова ПетIамат, Моллаева 

Малика, кхиберш. 
Нохчийн маттахь берашна ле-

рина произведенеш язъеш про-
заик,  фольк лорис т-т уьйранча 
й о л ч у  Су л е й м а н о в а  З а й н а п а 
йоккха меттиг дIалоцу берийн 
н охч и й н  м ат та х ь  л и те р ат у р а 

кхиорехь. Берашна дика хила а, 
бакъо-харцо къасто а Iамадо цуь-
нан произведенеша. Таханлерчу 
дийнахь бераша уггаре а дукха 
йоьшучу категорина юкъахь а ю 
З. Сулейманован произведенеш.  
С. Михалковс ма-аллара: «Тахана 
бераш – кхана халкъ». 

Нохчийн берийн яздархойн-
говзанчийн произведенешкахь 
гайтина ду кегий долуш дуьйна 
бераш ийманехь а, гIиллакхе а, 
оьзда а кхиор. 

Магомаева Диана

Суьрта тIехь: Нохчийн Респу-
бликин яздархойн союзо арахецна 
йолу нохчийн маттахь берийн 
книгаш

2011-чу шеран эсаран (ок-
тябрь) беттан 11-чу дийнахь 
с х ь а й и л л и н а  ю   С о ь л ж а -
ГIалара Магомаев Муслиман 
цIарах йолу къоман музыкин 
школа. ХIокху 6 шарахь оцу 
учрежденис 30 сов толаман 
меттиг яьккхина. 

Школехь массо а тайпа хье-
лаш ду дешархошна кхоьлли-
на. ХIора берана леррина тер-
го а йо, церан хаарш дузарал 
сов, церан говзаллаш гучу а 
йоху. Школехь юкъарадеша-
ран а, халкъан а, театральни а, 
хореографин а, кхечу декъийн 
а отделенеш ю. 

Хийла наха дуьйцуш хеза 
берашна музыкин школаш ца 
еза, И. Брамсан, Ф. Шопенан 
произведенеш сингаттаме хета царна бохуш, иза бакъ цахилар гучудолу кхузарчу 
дешархошка ладоьгIча. Iаламат чIогIа самукъадолуш а, цул сов, сатосий а хуьлу бераш 
шайн музыкин школе кхача. ХIора урок а мехала а, самукъане а хета царна. Цул сов, 
бераша шаьш доьху шайн дай-наношка оцу школе шаьш дIаяздар. 

Цигахь доьшуш 400 сов бер ду (6-14 шераш долуш). Бакъду, церан барам хIора 
шарахь а алсамболуш бу.  «БархI шо ду ас Iадхьокху-пондар локху, – дуьйцу оцу 
школин дешархочо Амирхаджиев Никольса. – Сан чIогIа самукъадолуш хIума ду иза. 
Тхан хьехархой а дика бу, цара дуккха а хIума Iамийна тхуна».

«Со пианистка хир йолуш ю. Кхузара дешар чекхдаьккхинчул тIаьхьа Астарханерчу 
консерватори яха лаам бу сан, – доладо шен къамел цигарчу дешархочо Анзорова 
Имана. – Жима йолуш дуьйна а музыкица гергарло дара сан. Даима а телевизор чохь 
музыкин каналашка хьоьжура, гIарабевллачу композиторшка ладугIура ас. ХIокху 
школо сайн лаамаш кхочушбойту соьга». 

Музыкин школин дешархоша региональни а, федеральни а, дуьненаюкъарчу а 
конкурсашкахь дакъалоцу. Цигахь лауреаташ а, толамхой а бовлу. Цул сов, дешар-
хой хилла а ца Iа толамхошна юкъахь, дIадаханчу шарахь оцу школин директорна 
«Директор – 2016» цIе елла. 

Карарчу хенахь цигара дешархой Ерригроссин «Седарчийн симфони» конкурсехь 
дакъалаца кечам беш бу. Уьш тешна бу шайн коьрта кхиамаш кхин дуккха а хирг 
хиларх.

Умарова Танзила

Тоьллачу школийн могIарехь

 Цунна лерина Соьлжа-ГIала даьхкира Къилбасе-
да Кавказерчу регионашкара похIме бераш: Къил-
баседа ХIирийчуьра, ГIебартойн-Балкхаройчуьра, 
ГIалгIайчуьра, Дагестанера. «ПохIманчашна некъ» 
цIе йолу конкурс дуьххьара 4 шо хьалха дIаяьхьира. 
Оццу шарахь цунна республикин конкурсан статус 
а елира. Ткъа 2016-чу шарахь конкурс регионашна 
юкъарчу тIегIане яьккхира. Цуьнан гурашкахь къа-
стадо Къилбаседа Кавказерчу регионашкара уггаре 
а похIма долу бераш.

ХIокху шарахь берашна Шостакович Дмитрийн 
кхолларалла «кхечира». Мероприяти Шостаковича 
язбинчу мукъамийн буха тIехь хIоттийначу хелхарца 
дIайолийра.

Жюрин юкъа Къилбаседа Кавказерчу музыкин а, 
искусствийн а школийн векалш а, культурин хьакъ-
болу гIуллакххой а бахара. Куьйгаллехь Нохчийн 
Республикин искусствийн хьакъйолу гIуллакххо, 
«ПохIманчашна некъ» проектан куьйгалхо, В.Татаевн 
цIарахчу Нохчийн пачхьалкхан культурин а, искус-
ствийн а колледжан директор Зубайраева Анжелика 
яра.

Конкурсан дакъалацархой декхарийлахь бара 
шаьш кечйина йолу музыкин ши композици йов-
зийта: цхьаъ - Шостаковичан мукъамийн буха тIехь, 
шолгIаниг - кхиволчу муьлххачу а авторан мукъамех 
пайда а оьцуш. Билгалдаккха догIу конкурсехь ши 
номинаци хилла хилар: фортепиано а, Iад-пондар а.

Дакъалацархойн мах хадорехь жюрино тидаме оь-
цура техникин говзалла а, артистизм а, репертуарана 
кечамбарехь «къахьегар» а, музыкин план а. 2-гIа 
дакъа гIирсийн а, вокалан а кхоллараллина лерина 
хир ду. Финале бевллачара къовсур ю лауреатийн 
1-ра, 2-гIа, 3-гIа меттигаш. Ткъа 1-ра дакъа «Гуттар а 
хуьлийла малх» йиш лакхарца дIадерзий.

Сусаева Хеда

ПохIманчийн  конкурс
«Россин Федерацин к хин тIе долчу дешаран тоьлла 100 учрежде-
нин» юк ъахь ю Магомаев Мус лиман цIарах йолу к ъоман музыкин 
школа. Оцу сийлахьчу меттигехь хила сатесна Россин ерриге а шко-
лаш ю. Дешаран дек ъехь уггаре а лакхара кхиам лору и цIе лелор. 

М. Магомаевн цIарахчу Къоман музыкин шко-
л е х ь  д I а д а ь х ь и р а  р е г и о н а ш н а  ю к ъ а р ч у 
«ПохIманчашна некъ – 2017» музыкин конкур-
сан 1-ра дакъа. Иза лерина дара Шостакович 
Дмитрий дуьнен чу ваьлла 110 шо кхачарна.
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Б. Шамсудинов «Даймохк» 
газетан коьрта редактор 
а,  Нохчийн Республикин 
Яздархойн союзан предсе-
дателан заместитель а ву. 
Дукха жима волуш волавел-
ла иза дийцарш а, стихаш а 
язъян. 1990-чу шарахь «Дай-
мохк» газете, студент а во-
луш, болх бан веанчу хенахь 
дуьйна ша юьхьарлаьцна 
некъ дIахьош ву Бувайсар. 

– Вайн республикехь ма-
сех шо хьалха юкъаяьккхина 
программа ю школашкахь а, 
лаккхарчу дешаран заведе-
нешкахь а. Цуьнан Iалашо ю 
нохчийн мотт а, литература 
а кхиор, тIекхуьучу чкъура-
на иза марзбар а, хазбар а, 
вайн ненан мотт а, Iадаташ 
а, гIиллакхаш а марздар. Цул 
сов, махкахь дIакхайкхийна 
Ненан де а, Нохчийн меттан 
де а ду. Шен Iалашо кхочуш 
йой оцу программо? 

– Вайн тIаьххьара хил-
ла тIемаш бахьанехь вайн 
дешар тоделла доцуш, лак-

кхарчу дешаран заведенеш-
кахь долчу берашна оьшуш 
йолу литература ца хуьлуш я 
кхин бахьана долуш, мелла а 
халонаш хилла, къам цхьаъ 
дан йина программа ю иза. 
Вайн къоман синмехаллаш 
схьакъастош дIакхайкхийна 
денош ду Нохчийн метан 
де,  Ненан де а. Нохчийн 
юкъаралла мелла а кхиийта 
Iалашо ю вайн, цунна ле-
лош ду гIуллакхаш. Уггаре 
а хьалха суна чIогIа мехала 
хеташ дерг цу программи 
юкъахь Ненан де кхайкхор 
ду. ХIунда аьлча, нохчичун 
кхетамехь уггаре мерза а, 
доккха а хIума шен ненаца 
доьзна ду, ненах хьакхалуш 
ду и массо а хIума. 

И хIот тийна йолу про-
грамма шен Iалашоне кхаь-
чна аьлла хета суна. Ма-
сала, Нохчийн меттан де 
юкъадоккхуш Указан итт 
шо кхочуш ду.   Хьалхар-
чу а ,  шолгIачу а шарахь 
мелла а тIе ца лацалуш я 

тидамера долуш хиллехь 
а,  тIаьхьарчу шерашкахь 
школашкахь а, университе-
ташкахь а цхьаьна кхетарш, 
къийсадаларш дIахьо, тайп-
тайпана мероприятеш йо. 
Оцу хIумано берашна мелла 
а, беза а болуьйту вайн къо-
ман мотт, довза а довзуьйту 
гIиллакхаш. Цул сов, суна уг-
гаре а коьрта хетарг бераш-
на нохчийн маттахь ойла 
ян Iамор. Муьлхачу маттахь 
къамел до  – суна иштта 
коьрта а ца хета. Нохчийн 
меттахь ойла яр ду вайна 
коьрта. 

–  Вайна оьрсийн мот т 
хаа беза, хIунда аьлча, вай 
Россехь дехаш ду, амма цул 
сов, вайна вайн ненан мотт 
хаа а беза. Делахь а,  вай и 
ший а мотт иэбо, цул сов, 
оьрсийн мотт вайн маттал 
а алсам буьйцуш а нисло. 
Цуьнан хIун бахьана ду? И 
стенца доьзна ду?

– Цуьнан дукха бахьанаш 
ду, вай долчохь хилла болу 
тIемаш, вайна гуонаха Iаш 
кхин къаьмнаш хилар, га-
зеташ, журналаш цадешар, 
алссам литература цахи-
лар, интернето беш болу 
тIеIаткъам а бу цу юкъахь. 
Масала, хьо автобуса чу-
ваьлча, цигахь оьрсийн мат-
тахь йоза хуьлу, иштта массо 
маттахь а хуьлу. Коьртаниг 
хIун ду аьлча,  т Iекхуьуш 
йолу т Iаьхье нийса к хе-
там болуш кхиор. Масала, 
цхьамма туька схьайиллича, 
ша нохчийн маттахь ойла 
еш велахь, цо шен туьканан 
цIе нохчийн маттахь язйи-
йр ю. Вай тешаш ду и хIума 
дIанислург хиларх.

– Нохчийн литературин 
классика схьаэцча, цигахь 
вайн цIе яххана яздархой 
бу: Айдамиров Абузар, Ма-
макаев Мохьмад, Арсанов 

СаьIидбей, кхин а, кхин а. 
Тахана буй вайн похIме яз-
дархой?

– Тахана вайн дIадаханчу 
шарахь 32 книга араяьлла, 
итт книга царах оьрсийн 
маттахь яра, цул хьалхарчу 
шарахь а арахецна шортта 
книгаш. Вай тахана а бераш-
на хьалха яьккхина лерина 
литература, и кIеззиг йолу 
дела. ХIара хьалхара ахшо 
дIадаллалц берийн литера-
тура арахоьцуш ю вай, цул 
тIаьхьа, бисинчу яздархойн 
книгаш арахоьцур ю. 

Оцу берийн литератури 
юкъахь Мамакаев Эдуардан 
а, Селимуханов Мохьмадан 
а книгаш ю, уьш вайн бак-
кхийчу чкъурах бу, къоначу 
пхеа-ялх яздархойн книга 
а арахоьцур ю. Оцу юкъахь 
вай журналаш а, газеташ а 
арахоьцу. Вайн литература 
тахана кхуьуш ю. Кавказехь 
а хьалха йогIуш ю и шен 
кхиарехь.

– Тахана яздархоша къаь-
стина муьлхачу жанрашкахь 
язйо? Оцу произведенийн 
коьрта хIун теманаш ю?

– Коьрта дакъалоцуш сти-
хаш язъеш берш бу.  Уьш 
нохчийн литературехь а, 
оьрсийн а, кхечу къаьмнийн 
литературашкахь а алсам 
хуьлу даима а. Делахь а, 
масала, литературехь про-
зехь язъеш итт стаг хиллехь, 
оцу итт стагах пхиа-ялх стаг 
исторехь вуьсуш хилла, ткъа 
стихаш язъеш бIе стаг хил-
лехь, вуьсуш верг шиъ-кхоъ 
бен вац. Тахана поэзи язъеш 
дукха бу. Амма, йоккха книга 
арахецча, оцу книги юкъахь 
суна дика хеташ ши-кхоъ 
стихотворени  хилахь а, и 
боккха кхаъ бу. Хьалха Со-
ветан Iедал долуш коммуни-
стийн пропаганда яра, кол-
хозаш, цхьа тайп-тайпана 
хиламаш, вахар-вар, кхин а 
кхин а дара дуьйцуш дерг 
говзаршкахь. Вайн литера-
тура кхуьуш елахь а, тахана 
и ас буьйцуш болу хиламаш 

хила безаш бац говзарийн 
юкъахь. ХIара дуьне долу 
дукха хан ю, кху чохь хи-
ланза дисина цхьа а х1ума 
дац. Вайна вайн литература 
кхиа лаахь, цуьнан мах хила 
лаахь, нохчийн къоман си-
нан дуьне гайта деза. Таха-
на язъечу произведенийн, 
повесть хуьлда и, я роман, 
я дийцар, коьрта теманаш 
нохчийн къоман исторех, 
я вайн гIиллакхех, я синме-
халлех лаьцна хуьлу. 

–Хьалха сих-сиха шко-
лашка боьлхура вайн яздар-
хой, берашца къамел дан. 
Тахана хIун хьал ду вайн 
берашца уьйр латторца?

– Тахана ас цхьацца яз-
дархой бахийтира Курча-
лойн школе, ткъа хIокху би-
блиотекехь нохчийн абатан 
презентаци яра, цул хьалха 
Нажи-Юьртан кIоштахь бара 
уьш, хIинца шоьта  дийнахь 
Шеларчу школехь хилла со. 
И белхаш тIетаьIIина бешм 
бу кху чохь. Дика нах кхио 
беза вай вайн берех, нийса 
кхетам а болуш, тIаккха цхьа 
дуьззина къам хилла дIагIур 
ду вай. 

– Кхечу республикин Яз-
дархойн союзашца еш цхьа 
а проекташ юй вайн?

– Проек таш вай еш ю. 
Цхьа ши кIира хьалха Ах-
матукаев Адам, Белоруссис 
Россица йинчу проекте ва-
хана цигара схьавеана. Цхьа 
ши бутт хьалха Москвахь 
йира кхин цхьаъ. Цхьа ялх 
бутт хьалха Россин а, Кубера 
а яздархой болуш меропри-
яти хилира, вайн яздархой 
а бара цигахь дакъалоцуш, 
стохка Ерригроссин Яздар-
хой вовшахкхетта йоккха 
мероприяти йира вай цIахь. 
Ткъа хIинца май бат тахь 
кхин цхьа проект ю тхан 
кхочуш ян езаш, Дала мукъ 
лахь.

– Дала аьтто бойла шун аш 
схьаэцначу новкъахь. Дала 
диканца бекхам а бойла!

Базиева Зарина 

Нохчийн меттан а, литературин а тахане
Тахана вайн респу блика тоеш, хазъеш болх беш тайп-тайпанчу министер -
с т в и й н  а ,  в е д о м с т в и й н  а  б е л ха хо й  бу.  Н ох ч и й н  м о т т  а ,  в а й н  л и т е р а т у-
р а  а  I а л а ш ъ е ш ,  в а й н  г I и л л а к ха ш ,  I а д а т а ш  д и ц  ц а  д а л и й т а ,  в а й н  б а ш ха л -
л а  д I а  ц а  я л и й т а  к ъ а х ь о ь г у ч а р е х  ц х ь а ъ  в у  Ш а м с у д и н о в  Б у в а й с а р . 

Вайн  Iадаташ  лардан  деза

Дерриге а гIиллакхаш, 
Iадаташ  вайна юкъахь ца 
дисинехь а, тахана а уьш 
лардо тIекхуьучу чкъуро. 
Цунах лаьцна ас хаттарш 
дира вайн нохчийн пач-
хьалкхан университетехь 
доьшуш болчу студенташка. 

Айбуева Мадина, юри-
дически факультет, 3-гIа 
курс:

– Хаза гIиллакхаш дийци-
на ца валлал дукха ду вайн. 
Вайнехан комаьрш а л ла 
уггаре а хаза гIиллакх ду. 
Вовшийн юкъара гергар-
лонаш цахедор, бIаьрга тIе 
бIаьрг а хIоттийна, жима-
ниг воккхачунна дуьхьал 
цалер, жимачо воккханиг 
ларар. Цул сов, соьга хаьт-

тича, массарал лакхарча-
рех ду, шен ден а, ненан а 
юьхь ларъяр. Муьлххачу 
доьзалехь массарна тIехь 
а шайн-шайн декхарш ду, 
масала, зударийн декхар 
кхерч бовха латтор а, доь-
зал оьзда кхиор а, веанчу 
хьешана дика хьошалла 
дар а ду.  

Азиева Зарина, психо-
логин а, педагогикин а 
отделени, 4-гIа курс:

– Сан нанас суна даима 
деш долу хьехарш ду: хьай-
ца гIиллакх а, оьздангалла 
а хилийталахь. Нахана оь-
шучохь гIо дан кийча хила-
лахь. Миска вара алий, хьуо 
цул тоьлла ю ма мотталахь. 
А ллахIа хьо санна кхоь-

ллина адам ду хьуна иза. 
Нагахь воккханиг хьайна 
гахь, де дика делахь цуьнан. 
Баккхийчарна дуьхьал цкъа 
а ма хьажалахь, товш дац 
баккхийчарна юьхьа дуь-
хьал хьоьжуш къамел дар, 
я ахь къамел деш, хьайн аз 
церан озал лакхара ма хи-
лийталахь. ОьгIаз яханчохь 
жоп дала сих ма лолахь. 
«Сихалло са даькк хина, 
ткъа собаро лам баьккхи-
на». Адамана диканиг дан 
хьажалахь, иза мел чIогIа 
хьайца вуон хиларх.

Мурадов Юсуп, эконо-
микин факультет, 2-гIа 
курс:

– Уггаре а коьртаниг, сте-
ган сий дар, ларар ду. Ткъа 

боьршачу стага а,  зудчо 
а шен тIеюху бедар оьзда 
хилийтар а, цIена лелар а. 
Вайн Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла цунах лаь-
цна: «ЦIаналла  ах дин ду». 
Шен къоман гIиллакхаш а, 
Iадаташ а лардеш ца хилахь, 

дIадер ду вайна юкъара 
Нохчалла, аьлла хета суна.

Х I о р а  к ъ о м а н 
тIекхуьучеран нийса кхе-
там мел бу, дехар ду къо-
ман мотт а, гIиллакхаш а, 
Iадаташ а. 

Алиева Хадижа

В а й н  и с т о р и  е ш ч а  а ,  в а й г а  с х ь а к х а ь ч н а ч у  д и й ц а р ш -
н а  ю к ъ а х ь  а  г о ,  н о х ч и й н  к ъ о м о  л е л о ш  х и л л а  о ь з -
д а  г I и л л а к ха ш  а ,  I а д а т а ш  а ,  ц а ь р ц а  я х ь ,  с и й ,  д о ь н а л л а  х и л а р  а . 
В а й н  н а х а  ш а й н  я х ь ,  с и й ,  д о ь н а л л а  л а р д а р  б а х ь а н а  д о -
л у ш ,  к хе ч у  к ъ а ь м н а ш н а  ю к ъ а х ь  а  д и к а  ц I е  й и с и н а  н о х ч и й н  к ъ о -
м а н .  А м м а  з а м а н ц а  н а х  а  х и й ц а л о ,  н е х а н  к х е т а м  а  х и й ц а л о . 
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Муьлхачу  маьIнехь  ю  «Нохчалла»

Таханлерчу дийнахь Iадаташ нохчийн хал-
къан дозалла а, дахаран хотIан «куц-кеп» а ду. 
Нохчийн Iадаташ шайна девзинчара даима а 
билгалдоккхуш ду уьш а, цаьрца доьзна долу 
ламасташ а хаза хилар. Иштта, Iадаташца доьзна 
ду тоьллачу нохчичунна «къонах» боху цIе ялар 
а, цунах «оьзда я гIиллакхе стаг» алар а.

Нох чийн Iадатехь уггаре а коьртачух 
лара луш ду к ъаношца а,  кегийрхошца а 
юк ъаметтиг ларъяр. Жимачун бак ъо яц 
воккхачун къамелана юкъалелха. Воккханиг 
чоьхьаваьлча, кегийчара хьалагIовттарца 
цуьнга болу ларам гойту. Воккхачо мел бехк 
баьккхинехь а, жимачун бакъо яц Iадатехь 
цуьнца шен «бехкалла» к ъийса. Иштта, 
Iадаташца нийса а догIуш, нохчаша цкъа а 
тесна ца буьту шайн дай-наной. Доьзалехь 
цхьа кIант бен вацахь, иза ден цIен тIехь 
вуьсу. Нагахь санна кIант масех велахь, ден 
цIен тIехь жимахверг вуьсу.

– Нохчийн халкъалахь уггаре а коьртачех 
ларалуш бу дай-наношца болу ларам. Уггаре 
а хьалха цаьрца юкъаметтиг ларъярца хаалуш 
ду иза. Масала, да цхьана хIуманна реза ца 
хилча, цо иза хIусамнене олу, ткъа цо, кхидIа, 
берашка. Доьзалехь да уггаре а веза а, коьрта а 
ву, – дуьйцу Нохчийн Республикин хьакъволчу 
журналиста, яздархочо Дадаев Сайд-Хьасана.

«Нохчи» боху дош хезча, цуьнан синонимаш 
долуш санна, «доьналла», «майралла» боху деш-
наш дагатосу вайна. Цхьабакъду, вайн халкъан 
доьналла А. Пушкина а, М. Лермонтовс а, Л. 
Толстойс а хестийна шайн произведенешкахь. 
Нохчийн доьналла, азаллехь дуьйна, къаьстти-
на гучуйолуш хилла ю Даймахкана тIе кхерам 
хIоьттинчу муьрехь. Шайн халкъан а, Даймех-
кан а дуьхьа нохчаша цкъа а ца кхоийна синош 
а, дахар а. «КIиллочун герзан а, хьекъалан а, 
Iилманан а пайда бац, нагахь санна, цаьрца 
цхьаьна цуьнгахь майралла а, доьналла а, оьз-
дангалла а яцахь», – яздина шен хенахь Айда-

миров Абузара.
Вай хьошалла лелорх лаьцна а хезна хир ду 

дукхачарна. Иза а ду азаллехь дуьйна Iадаташка 
орамаш а тесна, деза лоручех цхьа ламаст. Ма-
цах, лаьмнашкахь йолчу ярташкарчу хIусамийн 
корашкахь буьйсана латийна чиркх битаран 
ламаст хилла. Буьйсана дIасалелачу некъа-
хошна корехь латийна чиркх болу хIусам гича, 
«шаьш тIеэца иза кийча хилар» хууш хилла. Цу 
хIусамехь цуьнга стенгара ву а, стенга воьду а 
хоьттуш ца хилла.

Ткъа хIусаме веанарг тIехь чIир йолуш стаг 
нисвелча, оцу доьзалехь иза шайн доьзалхо 
санна ларван везаш хилла. Нагахь санна, иза 
чIирхоша вер нисделча, оцу доьзална тIе эхь 
деана ларалуш хилла.

Кхузахь билгалдаккха догIуш кхин а цхьа 
хIума ду:  хIусамдена а,  хьешана а юкъара 
гергарлонан уьйраш генара мел хуьлу, хьаша 

къаьсттина чIогIа лоруш хилла.
– Нохчийн халкъан хазачу ламастех цхьаъ ду 

хьошалла лелор а. Тоххара, юьрта кхечанхьара 
хьаша веача, оцу юьртарчу хIора а доьзална иза 
шайгахь саца лууш хилла. Хьалха заманчохь, 
хьаша-да вагIахь а олий, мелла а таро йолчу 
наха шайн хIусамашкахь хьешана лерина цхьа-
ши чоь латтош хилла. Цул сов, веана волу хьаша 
мелла а паргIат хилийтархьама олий, цунна 
леринчу «хIусаман» неI арахьашхула йоккхуш 
хилла, – дийцира Сайд-Хьасана.

Зудчуьнца йолу юкъаметтиг а шен цхьа 
башха маьIна а долуш, еза лоруш ю нох-
чашлахь. Хийра зуда хIусаме еача, чохь мел 
волу боьрша стаг хьалагIатта везаш ву. 
Ингалсмахкахь, масала, божарша зударш-
на некъ а буьтуш, уьш хьалха бовлийтахь 
а, нохчаша и Iадат «бIостанехьа» леладо. 
Нох чийн Iадатехь боьршачу стага зуда 
ларъеш хиларе терра, иза цул а хьалха хуь-
лу воьдуш-вогIуш. Иза а шен кIорггера бух 
болуш хIума ду. Ломахь, ширачу заманчохь, 
некъаш гаттий долчу маьIIехь, акхароца, 
жоь лгица я чIирхочуьнца дуьхь-дуьхьа л 
кхета тарлуш хилла, цундела волуш хилла 
боьрша стаг хьалха.

И ш т т а ,  б о ж а р ш н а  ю к ъ а р а  д о в  с а ц о 
«ницкъ» берг а зуда ю нохчийн Iадатехь: шен 
коьртара а даьккхина, летачу шинна юкъа 
цо йовлакх кхоссахь, и ший а декхарийлахь 
ву дов сацо а, дIадерзо а.

Нохчаша тахана а лелош дуккха а Iадаташ ду. 
Царах хIора а Iадат шен маьIна а, бух а, истори а 
йолуш ду. Сайн зорба йоза Айдамиров Абузаран 
дешнашца дIадерзо луур дара суна: «Шен къо-
ман диканиг, оьзданиг, пайдениг, сийлахьниг 
когашца хьеша а хьоьшуш, иза сийсаз а деш, 
кхечу къаьмнийн гIиллакхаш (къаьсттина, оьзда 
доцурш) тIеоьцур дац кхетамечу, оьздачу, шен 
къомаца мелла а бала а, кхечу къаьмнашца яхь 
а йолчу стага».

Пареулидзе Асет

Нохчийн дахаран хатI дукхачу хIуманийн буха тIехь кхолладелла ду. Амма даима 
а, массанхьа а коьрта дерг лело а, лара а езаш йолу бакъенаш ю. Царах Iадаташ 
олу. Дайшкара дуьйна шайга схьакхаьчна долу ламасташ хIора а доьзалехь лардо.

- Айзан, хьуна школехь берашна 
нохчийн мотт хьеха даима лууш 
дара я ша-шех нисделира?

– Дуьххьара ас Мескетарчу школехь 
дешна. Цигахь Айдамиров Абузар 
директоран даржехь вара цу хенахь. 
Со жима йолуш юьхьенцарчу школехь 
хьехархо кхин вара тхан, цул тIаьхьа 
со лакхарчу классашка яьлча, тхан 
нохчийн меттан хьехархо вара Абу-
зар. Со жима йолуш, сан нана нохчийн 
маттахь еша хууш яцара, цо сих-сиха 
олура соьга нохчийн маттахь книга 
еша шена, ас цунна вайн нохчийн 
шира иллеш  доьшура, цу хенахь 
дуьххьара цо элира соьга: «Ахь цхьа 
хаза кхетош, къаьсташ дуьйцу айхьа 
дуьйцург. Нохчийн мотт хьеха школе 
яха езара хьо». Юха, суо лекхарчу 
классашка хьал мел йолу Абузара 
сан тIамарх булуьйтура и нохчийн 
мотт. Нохчийн матте чIогIа сан безам 
бахийтинарг Абузар а ву, сан нана а ю. 
Иштта хаьржира ас и некъ. 

– Айдамиров Абузар вайн мехкан 
яздархо, вуно чIогIа нахана везаш 
а ву. Ткъа вайн газет доьшучарна 
хазахетар хир ду цунах лаьцна ахь 
хьайна дагадогIург дийцича.

– ХIокху чохь дIатоьхна доккха 
Абузаран сурт ду сан «Вина мохк» 
аьлла цуьнан стихотворени тIера 
дешнаш а долуш. Бераша олура 
соьга «Цкъа а дIадоккхуш дац ахь и 
сурт? Кхин хIунда ца туху ахь цига?» 
Суна оцу суьрто дукха хIуманаш да-

гаоьхуьйту. Суо мукъаяьлчу хенахь и 
дерриге а юхалуьстуш Iа со.  Школе 
тIаьхьадисина бер хилча, Абузара 
цуьнан куьг лоций дIадуьгура иза. Оцу 
бере муьлха урок ю, хьехархо мила ву 
хатта а хоттий, меллаша неIарх пIелг 
тухий, чувогIура иза. «Хьажахь хьенех, 
хIокху беро ша кхин тIаьхьадуьсур дац 
боху, чудитий вай хIара», – олий и бер 
охьа а хаадой дIавоьдура иза.  

– Дуьххьара мичахь болх бина 
ахь, маца йолаелла хьо и болх бан? 

– Со болх бан йолаелла айса деш-
начу Мескетарчу школехь. Дуьххьара  
юьхьенцарчу классашна хьехна ас. 
Цигахь бархI шарахь болх бира ас. 
90-г1а шераш дара уьш, чIогIа хала 
хан яра иза. Оха бечу балхана луш 
алап дацара, делахь а и болх  безар 
бахьана долуш, бира оха цигахь болх. 

– «Хьехархо» бохучу дешан муьл-
ха чулацам хила беза аьлла хета 
хьуна?

– Дуьххьара суна хьехархо берийн 
накъост хила веза аьлла хета. Хьехар-
хо шен болх хууш хила веза, цул сов и 
шен болх безаш, бераш а дезаш хила 
веза. Берашка безам ца хилча, болх 
балур бац стаге. 

– Хьалха Советан Iедал долчу 
хенахь нохчийн мотт Iама ца бора, 
амма тахана нохчийн мотт школин 
а, университетийн программашна 
юкъа лаьцна Iамош бу, цул сов, 
Нохчийн меттан де а ду билгалдаь-
ккхина. Вайн нохчийн меттан хьал 

хьалха дара гIоле я тахана ду?
– Тахана школашкахь мел чIогIа 

Iамош  белахь а нохчийн мотт, хьалха 
хиллачуьнга хьаьжча ледара ду вайн 
хьал, телефонаш, интернет юкъа йов-
лале, мелла а алссам тIебохуьйтура 
тидам бераша дешарна, шайна цIахь 
еша елла произведенеш еша а йоьшу-
ра, язъян елларг яз а йора, яздархой 
а бевзара. Масала, сан пхи-ялх шо 
хьалха хиллачу дешархоша гIолехь а, 
дика а Iамайора шайна ас елларг, та-
хана сан болчу дешархошка хьаьжча. 
ХIинца берашна произведенеш еша а 
ца лаьа. Ткъа ас хIора берана произ-
ведени юкъахь болу цхьацца турпал-
хойн дешнаш ло цIахь Iамадан, церан 
дешнаш Iамаде олий, тIаккха бераша 
шайн турпалхойн дешнаш лоьхуш, 
ерриге произведени еша еза. Иштта 
жимма Iеха а деш бераш, йоьшуьйту 

ас цаьрга. 
– «Мотт бу – къам ду, мотт бац – 

къам дац!» олуш цхьа хIума ду-кх 
вайн. Хьуна муьлха маьIна го оцу 
дешнийн? 

– Со жима йолуш хезнера суна  Ма-
макаев Мохьмадан дешнаш. Цу хенахь 
суна хетара - мотт ца хилча къам муха 
ца хуьлу. ХIинца тIаьхь-тIаьхьа гIоле 
кхета-кх цу дешнех. Кегийчу къаьм-
наша, вайн къам санна, шайн мотт ца 
бийцар бахьана долуш дукха метта-
наш дIадевлла вайна юкъара. Вай мотт 
бийцар, вайн культура ларъяр бахьа-
на долуш бу вайн мотт хIинца а бехаш. 
Цигара схьадеъна ду и дешнаш. 

– Хьуна Дела реза хуьлда. Везачу 
АллахIа аьтто а бойла хьан ахь бечу 
халачу балхахь. 

Алиева Хадижа

Адамийн дахар хаздеш, цуьнан дахар тIаьхьалонехь хут-
туш дакъалоцу кхечу адамо. Цациева Айзанан дахаран некъ 
хуттуш а, цуьнан дIадахна денош хаздеш дакъалаьцнарг 
нохчийн яздархо Айдамиров Абузар ву. Айзан Мескетахь 
йина а, кхиъна а ю. Тахана иза Соьлжа-ГIалин № 37 йолчу  
школехь нохчийн меттан а, литературин а хьехархо ю. 

Нохчийн меттан хьехархо
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Культура

ХIора а школин хьехархоша а, 
дешархоша а шайн-шайн четарш 
хIиттийнера, яханчу заманахьле-
ра сурт а хIоттош. Цигахь дакъа-
лаца баьхкинчеран таро хилира 
вайн дайша лелийна хиллачу 
пхьегIех а, кхийолчу хIуманех а 
бIаьрг тоха. Дешархоша нохчийн 
маттахь эшарш лийкхира, лов-
зар а хIоттийра. ХIора а четара 

чохь вайн къоман даарех юьзна 
стоьлаш яра. Дакъалацархойн 
таро хилира нохчийн даарех чам 
баккха. 

Иштта, циггахь фестивалан 
хьовсархойн кхиэле дехкина 
дара куьйган белхаш. Гуьмсан 
кIоштан № 7 йолчу школин хье-
хархоша а, дешархоша а во-
вшахтоьхначу композици юкъахь 

ширачу заманан кузаш а, верта а, 
нохчийн пеш а, дечиг-маьнга а, 
урчакх а яра. Царах къаьсттина 
самукъадаьллера фестивале 
баьхкинчеран. Гуьмсан кIоштан 
администрацин куьйгалхочо 
Оздамиров Iусмана а лаккхара 
мах хадийра цара биначу ке-
чаман. Нохчийн Iадатца, шен 
хIусаме дуьххьара веанчу хье-
шана совгIат ло. Оццу кепара, 
школин директора Магомадова 
Заретас вайн республикин зе-
ратийн суьрташ тIехь долу аль-
бом елира Оздамиров Iусманна 

совгIатана. 
Циггахь, Берийн кхоллараллин 

цIийнехь Гуьмсан кIоштан деша-
ран урхаллин цIарах Сийлаллин 
грамота а луш, декъалйира №7 
йолчу школин нохчийн мет-
тан а, литературин а хьехархо 
Чермыханова Лиза. Иштта, нох-
чийн маттахь хаза байт язъярехь 
дIаяьхьначу кIоштан конкурсехь 
толам баккхарна, 9-чу «А» клас-
сан дешархочунна Баймурадов 
ИбрахIимна Сийлаллин грамота 
а, кубок а елира. 

Тимаева Раиса          

Къоман культурин фестивалехь
Н ох ч и й н  м е т т а н  д е  т I е к хо ч у ш  х и л а р ц а  д о ь з н а ,  Гу ь м -
сехь «Нохчийн кхерч» цIе йолу фестиваль дIаяьхьира. Ци-
г а х ь  д а к ъ а л е ц и р а  Г у ь м с а н  к I о ш т а н   ш к о л а ш а . 

Бакъду, иштта вайн гIаланашкахь 
а ю шортта меттигаш. Масала, дак-
кхий маьждигаш, театраш, музейш, 
юург яа ваха а шортта меттигаш ю. 
Делахь а, аьхке тIееъча, къаьсттина 
хазачу Iаламна йистехь садаIа лаьа. 
Иштта меттигаш а дукха ю вайн. Оьр-
сийн яздархоша шаьш Къилбаседа 
Кавказах лаьцна яздеш, къаьсттина 
тамаш беш яздо вайн Iаламах лаь-
цна.

Дукха хьолахь, лаьмнашка боьлху 
вайн махкахой а, туристаш а.  Ма-
сала, Веданан кIоштахь садаIа дика 
меттигаш ю. Лекхачу лаьмнашна 
юкъахь Къоьзан Iам бу. Дуьххьа-
ра иза схьагича, цуьнан хазаллех 
тамаш беш, ала дош доцуш вуьсу. 
Iуьйренца чIогIа шийла хуьлу ци-
гахь, хиш а ду цигара вуно чIогIа 
шийла. Оцу лекхачу лаьмнаш тIехь 
тIулгашца яздина нохчийн тайпанаш 
а, тукхамаш а ду. Уьш хIора шарахь 
боьлхучу вайн махкахоша шайн-
шайн тайпанаш ду яздина. Тахана 
цигара некъаш тодина, цигахь дина 
хьешацIа а ду, буьйса а йоккхуш Iан 
дагахь волчунна. 

Къоьзан-Iомах лаьцна вайн наха 

дукха хьалха дуьйна дуьйцуш цхьа 
дийцар ду. Мацах, хIинца и Iам болчу 
меттехь, цхьа жима юрт хилла. Оцу 
юьрта веана цхьа миска стаг. Цо 
сагIина хIума йоьхуш хилла, амма 
цхьаммо а луш ца хилла. Юха, оцу 
юьртахь Iаш цхьа миска зуда хилла, 
тIехь да а воцуш шен доьзал лелош. 
Шен неIаре иза веъча, оцу зудчо 

шен цхьа кIеззиг бен боцу берашна 
латтош хилла болу кхача дIало цун-
на. ТIаккха вукхо цуьнга олу и юрт 
хи буха гIур йолуш ю, доьзал а эций 
дIагIо цигара. Шен лулахь а, юьртахь 
а орца даьккхича, зудчо дуьйцучух 

цхьа а ца теша, хIара шен берашца 
дIаяхча, юрт хи буха йоьду. 

И дийцар шена чохь дика маьIна 
долуш ду. 

ТIедогIучу кIирандийнахь лаьм-
нашка баха ойла йолуш бу Нохчийн 
пачхьалкхан университетера сту-
денташ а. Царах цхьамма, Сугаи-

пова Аминас дуьйцу: «Кху шарахь 
тхо дешна довлуш ду. ТIаккха тхайн 
хьехархошца цхьаьна Къоьзан-Iам 
тIе даха дог-ойла йолуш ду тхо. Хаза 
меттигаш дуккха а ю вайн, делахь 
а, дукхахболчарна лаьмнашка даха 
лиира».

Тахана вайн махка оьхуш дуккха 
а туристаш бу тайп-тайпанчу къаьм-
нех. Уьш бахкаран бахьана дуьх-
хьара вайн хаза тойина гIаланаш ю, 
шолгIа - вайн хаза аренаш, лаьмнаш 
а. Ткъа шайна хьошалла а дина 
дIабоьлхучу туристийн юха а вайн 
махка бахка лаам а, дог-ойла а хуьлу. 

Базиева Зарина

БIаьрг бузу вайн Iаламах
ХIинца, цхьана баттахь дешархой а, студенташ а дешна бевр 
бу. ТIекхочуш аьхке ю. Шайна юкъахь кхаж а тосий, садаIа даха 
меттиг хоржу цара. Юха, бераш шайн хьехархошца цхьаьна 
садаIа доьлху. Дийнна шарахь болх бина вайн нах а боьлху 
шайн белхахойн тобанашца. СадаIа даха дика меттигаш вайн 
махкахь шортта ю. 


