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Е Нохчийн мотт кхиорехь 

дина гIуллакхаш кIезиг дац
«Орфографин дошам» 
зорбане кечйина

Географи нохчийн маттахь

2 3 5Нохчийн меттан институтан 
директорца Умхаев Хьамзатца 
интервью.

Цуьнах лаьцна дуьйцу Нохчийн 
меттан  институтан директоран 
заместитела Бадаева Iайшата.

Нохчийн маттахь литературий, моттий бо-
цург кхин Iилма довза а, хьеха а 
йиш цахилар – мухIар тоьхна, йоха-
лур йоцу кеп хилла лаьттина вайн 
дахарехь  дуккха а шерашкахь.

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун, 
Россин Турпалхочун Кадыров Рамзанан 

Нохчийн меттан денца доьзна декъалдар

ХЬОМЕ МАХКАХОЙ! 
Ас даггара декъалдо шу Нохчийн 

меттан денца! Республикин де-
зачу деношна юкъахь оцу дийно 
къаьсттина а, сий-лараме а меттиг 
дIалоцу. Цо вайна дагадоуьйту ненан 
мотт Iалашбан, кхион, тIаьхьенаша 
тIаьхьенашка дIакховдон безаш хи-
лар. Бакъонца, цунах вайн къоман 
коьрта хьал-бахам бу ала догIу.

Ненан маттаца уьйр-марзо хила 
езар даима а коьртачу маьIне хилла 
вайна. Вай дерриге а хьелаш кхол-
ла гIерта хIора а нохчийчунна шен 
ненан мотт хаийтарна, оцу маттахь 
говза къамел дан, яздан Iаморна, 
нохчийн меттан грамматика йов-
зийтарна. Вайн къоман башхаллин 
а, культурин а гIортор а, бух а ма бу 
ненан мотт.

Нохчийн Республикин хьалхар-
чу Президента, Россин Турпалхо-

чо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас ненан 
мотт, нохчийн халкъан культура, 
истори Iалашъяр уггаре а мехала, 
маьIне гIуллакхаш лорура. Нохчийн 
яздархоша, журналисташа, лингви-
сташа деш долчух кхеташ а, царна 
гIо-накъосталла деш а вара иза. Ур-
атталла, республикина уггаре а чол-
хе беанчу муьрехь а Ахьмад-Хьаьжин 
ницкъ кхечира нохчийн маттахь га-
зеташ, журналаш, книгаш, Iаматаш 
арахеца, телепередачаш, радиопро-
граммаш ян хьелаш кхолла.

Ахьмад-Хьаьжин сийлахь-деза 
весеташ кхочуш а деш, тахана вай 
республикехь уггаре а тоьлла хье-
лаш кхоьллина ненан мотт баржо, 
безабалийта, цуьнга марзо кхол-
ла, иза кхин а хьал долуш бан. Вай 
долчохь хIора шарахь нохчийн 
маттахь дIахьош тайп-тайпана 
конкурсаш, фестивалаш ю, арахоь-

цуш книгаш, Iаматаш ю.
Тахана хIора а нохчи кхеташ ву 

шен Даймахке, шен халкъе бакъ-
болу безам ненан матте болчу без-
амехула бен хила йиш цахиларх. 
Вайн сийлахь декхар ду и безам 
Iалашбар, тIекхуьучу тIаьхьенашка 
дIакхачор. И дан таро хир яц вайн 
мотт лекхачу (трибунаш) мимарш-
на тIера бен буьйцуш ца хилахь. 
Ненан мотт массо цIа чохь, хIора 
хIусамехь бийца безаш бу, хIора 
доьзалехь берана жимачохь дуьй-
на иза Iамийта. ТIаккхий бен вай-
га Iалашбалур бац нохчийн мотт, 
тIаккхий бен Iалашдалур дац вайн 
башха, исбаьхьа, шатайпа халкъ.

Хьомсара махкахой! Ас кхин цкъа 
а даггара декъалдо шу Нохчийн мет-
тан денца. Лаьа шу ирсе, могаш хуь-
лийла, шун аьтто хуьлийла! Беза а 
беза, Iалаш а бе ненан мотт!

Муьлхха а къоман коьрта билгало – 
цу къоман мотт бу. 

Дуьххьара нохчийн меттан йоза 
кхолларехь къахьегнарг Досин Къеда 
ву. Усларца цхьаьна Тифлисехь абат 
арахецна цо. Цу тIера дуьххьара йозан 
мотт кхоллабелла вайн. Вуьшта, зор-
банехь нохчийн маттахь уггаре хьал-
ха арадаьларг «Серло» цIе йолу газета 
ду. Иза 1923-чу шерахь оханан бат-
тахь арадаьлла. Цуьнан хьалхара ре-
дактор вевзаш волу яздархо Арсанов 
Саидбей хилла. Газет кхолладеллачул 
тIаьхьа, берриге а яздархой цунна го-
наха гулбелла «Серло» газетах къо-
ман газета дина. 

Газетах пайда а оьцуш, дуьххьа-
ра вайн школашкахь нохчийн мотт 
хьеха а болиийна. Шатайпа Iаморан 
школа хилла газет нохчийн мотт 
хьоьхучарна.

1934-чу шарахь цхьайтта ша-
рахь «Серлонан» цIарца арадийлин-
чу газетана оцу заманан Iедалан 
тIедилларца «Ленинан некъ» цIе туь-
ллу. 1938-чу шарахь кириллицин буха 
тIехь хIоттийра нохчийн абат. Нох-
чийн йозанан мотт кхиоран пхьалгIа 
хилла дIахIоьттинчу газетан болх 
1944-чу шарахь, вайн халкъ махках 
даьккхича, юкъахбелира. Итт шо сов 
зама елира нохчийн маттахь йоза-
дешар доцуш.

Казахстанан коьртачу шахьарахь 
Алма-Атахь 1955-1957-чуй шераш-
кахь араделира «Къинхьегаман бай-
ракх» цIе йолу нохчийн газет. Вайн 
къам дийна дисаран билгало хил-
ла иза. Цо ир-карахIиттийна нохчийн 
дегнаш. Вайнахана тIера бала дIабериг 
хиларан тоьшалла а хилла иза.

Шераш дIаоьху, зама хийцало, ада-
маш дIадовлу, амма гуттаренна а яха 
юьсу халкъан дуьхьа дика гIуллакхаш 
диначун цIе. Халкъан исторехь ди-
качу агIор дакъалацар, цуьнан иэ-
сехь турпалхо хилла висар, мах бо-
цуш, деза ду. Историн цхьа дакъа ду 
Нохчийн Республикин Куьйгалхочо, 
Россин Турпалхочо Кадыров Рамза-
на нохчийн мотт Iалашбаран, кхидIа 
шарбаран, кхиоран, къоман культура 
кхиорехь а, къоман башхалла ларъя-
рехь а цо лело маьIна лакхадаккхаран 
Iалашонца «Нохчийн меттан хьокъ-
ехь» долчу Нохчийн Республикин 
Указана куьг яздина, оханан (апрель) 
беттан 25-гIа де Нохчийн меттан де 
дIакхайкхор.

Дерриге а вайн къомана дина доккха, 
деза, лакхара мах болу совгIат ду иза.

Нохчийн меттан 
дезде
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Нохчийн мотт кхиорехь дина гӀуллакхаш кӀезиг дац

И де лаккхарчу тӀе-
гӀанехь билгалдок-
кхуш ламаст хиларх 

а дӀадоьлла вай. Ткъа вайн 
къоман мотт, ненан мотт 
кхиорехь, масала шеран я 
шина шеран мур схьаэцна 
аьлча, хӀун дан делла вайга? 
Оцу хаттаршца тхо хилира 
Нохчийн Республикин деша-
ран а, Ӏилманан а министер-
ствон Нохчийн меттан ин-
ститутан директор Умхаев 
Хьамзат волчохь.

– Хьамзат, нохчийн мотт 
кхиорехь хӀокху цхьана-
шина шарахь динарг, вайга 
дан делларг  хӀун ду?

Кхочушбинчу балхах уг-
гаре  а коьртачарех  цхьаъ 
– иза  Нохчийн меттан ин-
ститут   керлачу хӀусаме 
схьакхалхар ду. ХӀара офи-
циальни схьайоьллуш вайна 
ма-хаъара, Нохчийн  меттан  
институтан шен долахь мет-
тиг яцара хьалха. Иза шайна 
хиъначу вайн Мехкан  Куьй-
галхочо Кадыров Рамзана а, 
вайн республикин Дешаран 
а, Ӏилманан а  министра  Бай-
султанов Идриса а сагатдина 
Ӏаламат хаза меттиг кечъяй-
тина схьаелла.

Нохчийн меттан де 
тӀекхочуш институто дан 

ИНТЕРВЬЮ

Вайн дахарехь хуьлучу  кхиамийн  а, иэша-
мийн а хьесап дан а ца ларош, Ӏодара кхоьсси-
на тӀулг санна, чехка йоьдуш хетало вай деха 
зама.  Шо доладелча дукха  генахь хетта долу 
Нохчийн меттан де а тӀекхечи. 

леринарг Нохчийн меттан 
нийсаяздаран (Орфогра-
фин) йоккха дошам вовшах-
тохар а, цуьнан хьалхара 
экземпляр Мехкан  Куьйгал-
хочунна  Кадыров Рамзанна  
совгӀатна яла кийча хилий-
тар а дара. Делан къинхе-
тамца,  и болх вайн  меттан 
говзанчашка  бан а белла. Ка-
рарчу хенахь зорба тоха ти-
пографе дӀакхачийна бу и 
болх. Нохчийн мотт безачар-
на хазахетар ду аьлла хета 
суна и болх кхочушбар.  Ор-
фографин дошам вовшахту-
хуш бинарг,  баккъал  онд-
да а, боккха а болх бу. Дошам  
10 томах лаьтта,  шена чохь   
8000 агӀо  а йолуш. Вай де-
зачарна кхаъ хуьлуш, цаде-
зачарна цатам а хуьлуш до-
шам  ю иза.  Нохчийн меттан  
Орфографин йоккха дошам 
вовшахтухуш къахьегначу  
белхан тобанан декъашхойн 
цӀераш яха луур ду: фило-
логин Iилманийн докторш: 
Овхадов Муса, Халидов Муса, 
Нохчийн Республикин хьакъ-
болу журналисташ: Дадаев 
Сайд-Хьасан, Юнусов Хьам-
зат, филологин Iилманийн 
кандидаташ: Вагапов Iаьрби, 
Солтаханов ИбрахIим, Нох-
чийн пачхьалкхан универ-
ситетан нохчийн филологин 
факультетан нохчийн  кафе-
дрин заведующи Ирезиев 
Сайд-Хьамзат, Нохчийн Ре-
спубликин Iилманийн ака-
демин  Меттан а, литерату-
рин а, фольклоран а отделан 
Iилманан белхахо Абдулка-
дыров Адам, вайн  инсти-
тутан  къона Ӏилманча, за-
меститель йолу Бадаева 
Ӏайшат (авт. царна юкъахь 
Хь.Умхаев). 

2020-чу шарахь вай зорба-
не яьккхира  «Нохчийн мет-
тан нийсайаздаран бакъо-
наш» аьлла гулар.

– Хьамзат, нохчийн мет-
тан декъехула динарг 
доцург, кхин хӀун тай-
па  белхаш бо институтан 
Ӏилманан белхахоша?

– Мотт ша цхьаъ кхуьуш  а, 
я бехаш  а бац. Цуьнца цхьаь-
на вайн къоман историн а, 
культурин а маьӀна долу 
агӀонаш а ю ларъеш, кхиош 
хила езаш. Къоман литерату-
ра, мехкан географи, къоман 
истори евзаш хила беза вайн 
тӀекхуьу кегийрхой. Ткъа 
цаьрга и Ӏилма дӀакховдо 
хилийтархьама талламан 
белхаш беш бух кечбарехь 
а къахьега деза вай. Маса-
ла,  институтан  говзанча-
ша   Курчалойн а, Веданан а, 
Нажи-Юьртан а кӀоштийн яр-
ташкахь, топонимин  декъ-
ехула талламаш беш, мате-
риалаш  вовшахтоьхна. Дала 
декъалвойла, Сулейманов 
Ахьмада «Топонимия Чечни» 
аьлла бина бара болх. Иза ца 
кхуьуш, долийнначохь дис-
ина дара и мехала гӀуллакх. 
ХӀинца вайн белхахоша бина 
болх  а схьаэцча,  топоними-
на  тӀекхетар ю 4 эзар 5 бӀе 
сов топоними. Иза Ахьма-
дан  болх тӀебузуш бина болх 
бу аьлла зорбане боккхур бу  
вай  Нохчийн Республикин 
топоними йовзийтаран болх. 

Иштта, нохчийн ширъелла 
цӀераш гулъеш, уьш дӀаязъеш   
аномастикин декъехь онд-
да болх бина вай. ХӀинцале а 
карийнарг божарийн а, зуда-
рийн а  10 эзар  цӀе ю. Аьтто 
баьлча зорба тоьхна охьабуь-
ллур болуш а бу и болх.

Вайн институтехь йолчу 
историн лабораторехь  Нох-
чийчоьнан историн коьрта-
коьрта болх язбина охьабил-
лина. Вайн дешархошна а, 
студенташна а, цул сов, ба-
хархошна а чӀогӀа оьшуш 
бара и тайпа болх хилар. 

Иштта, нохчийн меттан 
хьехархошца цхьаьна ви-
деодарсаш кечдеш а, кхий-
олчу пайдехьчу рубрикаш-
ца  болх беш  а ю  Дешаран 
хаамийн-технологин туш. 
Церан болх «UROK-95» сай-
та тӀехь зорбане боккхуш а, 
хьехархоша шайн балха тӀехь 
а, нохчийн мотт Ӏамо лууча-
ра  шайн дешарехь а пайда-
оьцуш бу.  Институтан лабо-
раторешкахь кечамаш беш 
хӀокху бӀаьста а  дӀаяьхьна 
вай ламасталлин «Нохчийн 
меттан тоьлла хьехархо», 
«Нохчийн меттан тоьлла ка-
бинет», «Нохчийн меттан 
тоьлла сочинени»  республи-
кин конкурсаш. Ницкъ кхо-
чург деш схьабогӀуш бу вайн 
Ӏилманчаш. Оьшуш долчунна 
тӀехь  гӀо-накъосталла  деш 
ву вайн республикин  Деша-
ран а, Ӏилманан а министр 
Байсултанов Идрис. Къомана 
пайдехь дерг дарехь дика на-
къостий хилла дӀахӀиттина бу 
вайн меттан говзанчаш. Дела 
реза хуьлда царна массарна а.

– Хьамзат, и тайпа бел-
хаш кхочушбан 1-2 шо хан  
эшна ца Ӏара, дуккха  а ше-
раш оьшура. Делахь, нийят 
цӀена хилча Дала гӀо деш 
кхочушдойту мел чолхе  
гӀуллакх. Дала тӀаьхье бер-
кате йойла!

Интервью дӀаяьхьнарг 
ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

Лараме Ахьмад-Хьаьжин Рамзан! Хьомсара махкахой! 
Нохчийн Республикин дешаран а, Iилманан а министерствон белхалойн 

цIарах а, сайн цIарах а, аса даггара декъалдо шу Нохчийн меттан денца! 
Вайна ма-хаъара хIора шарахь, оханан беттан 25-чу дийнахь, даздеш ду 

Нохчийн меттан Де. И даздаран а, цуьнан сий дар а коьрта ӏалашо ю вайн 
тӏекхуьучу кегийрхойн ненан матте болу безам кхиор а, царна маттаца доь-
зна долу гIиллакхаш довзийтар а.

Нохчийн меттан Де билгалдаьккхина шен омрица 2007-чу шарахь Нохчийн Ре-
спубликин Куьйгалхочо, Россин Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамзана.

Иштта лаккхара терго яр бахьана долуш, вайн махкахь мотт кхиорехь 
хIора дийнахь боккха болх бу дIахьош. Тахана вайн ишколашкахь, берийн 
бошмашкахь къаьсттина тидаме лаьцна ду ненан маттаца долу берийн гер-
гарло чIагIдар.

Нохчийн Республикин Дуьххьарлерчу Паччахьо, Россин Турпалхочо Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжас (ДАЛА гIазот къобал дойла цуьнан), меттан хьокъ-
ехь аьлла дешнаш: «Мотт ца хилча - къам дац!». Оцу дешнаша вайн Дай-
мехкан машаре новкъахь сийлахь меттиг дIа а лаьцна, ненан маттаца бен 
къоман тIаьхье цахилар хаийтира.

Иштта тахана дIахьош бу вайн мехкан говзанчаша, Iилманчаша, яздархоша 
хьехархоша мотт кхиорехь жигара болх. Вайн декхар ду тIекхуьуш болчу ке-
гийрхошна ненан маттаца доьзна долу оьзда гIиллакхаш довзуьйтуш, мотт 
безар а, ларар а, Iалашбар а гойтуш, церан уьйр чIагIъеш къахьегар.

Дала декъаладойла вай хIокху дезачу денца!
Дала тIаьхье беркате йойла!

Нохчийн меттан денца доьзна Нохчийн 
Республикин дешаран а, Iилманан а министран 

Байсултанов Идрисан декъалдар
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«Орфографин дошам» 
зорбане кечйина

 МОТТ КХИОР
Оханан (апрель) бет-
тан 25-чу дийнахь 
вайн халкъо дазда-
рийн хьолехь бил-
галдоккхуш долчу 
Нохчийн меттан ден-
на лерина кхочуш-
динчу гӀуллакхех  
уггаре  мехала а, 
историн маьӀне  хи-
лам  болу а, доккха 
гӀуллакх   лара хьакъ 
ду  Нохчийн меттан 
орфографин йоккха 
дошам вовшахтохар. 

И дика гӀуллакх кхочуш-
деш дара Нохчийн Ре-
спубликин Куьйгал-

хочун Кадыров Рамзанан 
тӀеддиларца. 

Нохчийн Республикин де-
шаран а, Ӏилманан а мини-
стерствон Нохчийн меттан  
институтан  кхерчахь  цхьаь-
накхеташ  бара вайн махкахь 
бевзаш болу нохчийн меттан 
говзанчаш. Цара кхочушбин-
чу балхах дуьйцуьйтуш тхан 
цхьаьнакхетар хилира Нох-
чийн меттан  институтан ди-
ректоран заместительца Бада-
ева Iайшатаца.  

– Iайшат, нохчийн мотт 
шайн къоман мотт  лоруш 
бехачарна, иза   безаш а, бу-
ьйцуш а болчарна  Орфо-
графин йоккха дошам во-
вшахтухуш ю аьлла хазар 
а боккха кхаъ бу. Дийцахьа, 
дошам вовшахтохарх ла-
ций. ХIун  дан делла шуьга?  
Оцу белхан тобанна юкъахь 
муьлш а бара? 

– Нохчийн меттан нийса-
язъяран бакъонаш тояран а, 
нохчийн меттан Орфографин 
йоккха дошам вовшахтоха-
ран а болх шен тидаме эцна, 
тхан белхан Iуналла дира Нох-
чийн Республикин дешаран 
а, Iилманан а министра Бай-
султанов Идриса. Цо тхоь-
га даима а олуш дерг «Дошам 
хIотторехь оьшуш ерг сихал-
ла яц, цуьнан дикалла  оьшу-
чу тIегIанехь  хилийтар ю», –
дара. Дошам хIоттор мехала а, 
жоьпалле а болх буй хууш, оха 
дIахьочу белхан хама бан хууш 
ву иза. Иза доккха накъостал-
ла а ду. Оцу чолхечу, жоьпал-
лечу балха тӀехь  къахьоьгуш 
вайн республикехь нохчийн 
маттехула, доккха зеделларг 
долу говзанчаш Iилманчаш, 
хьехархой, журналисташ бара. 
Уьш бу филологин Iилманийн 
докторш: Овхадов Муса, Ха-
лидов Муса, Нохчийн Респу-
бликин хьакъболу журнали-
сташ: Дадаев Сайд-Хьасан, 
Юнусов Хьамзат; филоло-
гин Iилманийн кандидаташ: 
Вагапов Iаьрби, Солтаханов 
ИбрахIим; Нохчийн пачхьалк-
хан университетан нохчийн 
филологин факультетан нох-
чийн  кафедрин заведующи 
Ирезиев Сайд-Хьамзат; Нох-
чийн Республикин Iилманийн 
академин  Меттан а, литера-
турин а, фольклоран а отделан 
Iилманан белхахо Абдулка-
дыров Адам; Нохчийн меттан  

институтан директор Умхаев 
Хьамзат а, со а. КIиранах цкъа 
я шозза вовшахкхетара тхан 
тоба, ткъа оцу кIиранна чохь 
хIора а ша тIелаьцна болх беш 
хуьлура. Интерактивни у тIехь 
гайтаме боккхура  тхайн болх. 
Балха тIехь оха электронни 
гӀирсех (компьютерх) боккха 
пайдаоьцура. Тхуна доккха на-
къосталла  деш  вара програм-
мист  Султанов Зеламха.  

2019-чу шеран лахьанан 
(ноябрь) баттахь дIаболийна 
Орфографин йоккха дошам 
хIотторан  болх. 2020-чу ша-
рахь зорбане яьккхира «Нох-
чийн меттан нийсайаздаран 
бакъонаш» аьлла гулар. Оцу 
кепара бух хиларо Орфогра-
фин керла  дошам вовшахтоха 
некъ баьстира. И болх дIахьочу 
хенахь къаьсттина чIогIа 
хаaлуш  а дара вайна  Орфогра-
фин йоккха дошам оьшуш хи-
лар.   Хууш ма-хиллара, хьалха, 
1990-чу шарахь, Джамалханов 
Зайндис вовшахтоьхна яра 
Нохчийн меттан нийсаяздаран 
дошам. Цо бина болх юьхь бен 
яцара  кхин д1а а бан безачу 
Ӏилманан-талламан  белхан. 
Нохчийн меттан нийсаязда-
ран керла гулар зорбане як-
кхарца тӀеюза езаш яра вайн 
дошам. Хьалха вайн хиллачу 
дошам тӀехь дешан юьхьанца-
ра цхьа кеп бен яцара гойтуш. 
Масала, хандешан хенан кеп я 
цIердешан  дожарийн кеп бен 
яцара. Цундела хIинцалера  
дошам, оцу хьесапашна тIе  а 
тийжаш хIоттийна.      ХIора де-
шан хила тарлуш йолу кепаш 
ялайо. Масала, деша–ешна–
дешна (классан гайтам), хе-
нан кеп ялайо (доьшу–деш-
на–дийшира). 

Оха дешнийн агӀонаш (лач, 
хенан, дожаран кепашкахь)  
гайтина. Иштта,  вовшахкхет-
тачу дешнийн электронни бух 
а  кечбина. Кхочушбина болх 
10 том юьззина бу (хӀора а 
том  800 агӀонах лаьтташ а ю). 
КӀезиг болх  бац иза. ХӀинца 
нохчийн меттан  шен  элек-
тронни бух бу, ткъа иза хиларо 
электронни  приложенешка-
хула пайдаэца хууш болчарна 

керла таронаш йостур ю. И бо-
хург хӀун ду? Мел бина болх 
зорбане баккха хьашт дац, 
иза баккха а лур бац (10 том!) 
Амма телефонан а, компью-
теран а «хьен чохь» нохчийн 
меттан нийсаяздаран бух аь-
лла  программаш кхоллалур 
ю оцу коьчаллийн гӀоьнца. Во-
вшахкхеттачу электронни 10 
томах кехатан кепехь зорбане 
яккха кечйинарг  2 том ю. До-
шам тӀеюзуш болх бина аьлла 
хезча, уггаре а хьалха, вайн  
наха хоттуш дерг «Маса дош 
хилла  нохчийн маттахь?» аь-
лла хаттар ду. Цуьнан чот еш 
ву вайн программист Султа-
нов Зеламха. Оха тӀаьххьара 
дагардича 100 эзар дошаман 
статья а, 700 эзар дешнийн 
кепаш а ю. ТӀаьххьара динчу 
хьесапца аьлча, Нохчийн мет-
тан орфографин йоккха  до-
шам 100 эзар 2 бӀе агӀонах а 
лаьтташ хир ю. 

– Iайшат, ондда болх бу 
аша кхочушбинарг. ГӀо деш 
мила вара шуна? 

– Технологин гӀирсашца а, 
говзанчашца а гӀо дар, Дал-
ла хастам бу, кхачаме дара ала 
лаьа суна. Таронаш яккхий 
йолчу компьютершца, дика 
говзанчаш а, дика накъостий 
а хилла дӀахӀиттира Нохчийн 
Республикин Ӏилманан ака-
демин Пайдехьчу семиоти-
кин отделан говзанчаш а, про-
граммисташ. Нохчийн мотт 
(исторехь а дуьххьара) син-
тезан системе а берзийна, иза 
кхидӀа а нейронни маттахь 
кхиош, цунна талламаш беш 
хьуьнаре, къона  Ӏилманчаш-
программисташ бу Умар-
хаджиев Салавдис куьй-
гала дечу отделехь. Царах 
«программисташ-патриоташ» 
ала хьакъ а ду! Меттан 
Ӏилманан декъехула дуккха 
а керла хӀуманаш довзуьй-
туш, толлуш, лохуш къахьий-
гира цара. ХӀинццалц цкъа  а 
бина бац цара бинчу  кепа-
ра болх. Хаамийн-технологин 
гӀирсийн гӀоьнца нохчийн 
маттаца болх беш болу дуьх-
хьарлера говзанчаш бу уьш. 
Нохчийн меттан Ӏилманехь  те-

оретикашна цкъа а дагадогӀур 
доцчу хӀуманашна тӀекхиъна 
уьш. Дукха программаш йина 
цара. Цара вовшахтоьхначу 
цӀердешийн бухах боккха пай-
даийцира оха. Церан матери-
ал ма-ярра схьаэца а йиш яца-
ра, амма цунах пайда а оьцуш, 
тхаьш масех баттахь дан де-
зарг 2 кӀиранах дина довлуш 
болх бан аьтто хилира тхан.

– Республикин дешаран 
организацеша а, хаамийн 
гӀирсаша  а шайн балха тӀехь 
маца дуьйна лелор ю нийса-
яздаран керла бакъонаш?

– Юьйцуш йолу Нохчийн 
меттан нийсаяздаран бакъ-
онаш гулар тӀеоьцуш, зорба-
не даьллачу Указаца аьлча, 3 
шо хан ю царна тӀедерза луш 
ерг. Цкъачунна, хьалхале-
ра а, хӀинца зорбане яьккхи-
на а йолу ший а кеп лело ма-
гош ду. Делахь а, Орфографин 
йоккха дошам зорбане яь-
ллачул тӀаьхьа, шуьйрачу ха-
амийн гӀирсашна  цхьа кеп 
лелор тӀедуьллур долуш ду.  
ТӀедогӀучу 2022-чу шарахь 3 
шо дузур ду и бакьонаш зор-
бане яьхна.     Оьшуш хилахь, 
кхин а тӀеюзур ю уьш.

– Дошам а, Нийсаяздаран 
гулар а зорбане яккхарх а 
нислур дуй вайн берашна 
шайн къоман мотт цабов-
заран а, цара иза къамелан 
мотт а бина лелацабаран  а 
гӀуллакх? 

– Къоман политикехь коьр-
та лоруш ду Къоман графика а, 
Орфографин дошам а  вовшах-
тоьхна охьайиллина хилар. 
Ницкъ кхочург дар вайна тӀехь 
ду. Ткъа   берашна мотт Ӏамор  
доьзалехь а, берийн бешахь а 
дуьйна нисдан дезаш ду. Нох-
чийн мотт гуонахарчу бак-
кхийчара буьйцуш, берашна 
хӀора дийнахь  хезаш хила а 
беза. Книгаш тӀера «охьабос-
сийна» вайн хӀусамашна чохь 
денбан безаш бу мотт.

– Дала тӀаьхье беркате йо-
йла вайн! Дела реза хуьлда, 
Ӏайшат, шуна массарна а! 

Интервью дIаяьхьнарг – 
ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

ПАШАЕВ Нурди

Ненан мотт, хьо бац и
Нохчочо хийла,
Къа-бала ялхаеш,
Бийцинарг, ша
Къоьллица боданехь
Воллушехь гIийла,
Сатуьйсуш лаьмнашкахь
Тасаре са?

Ненан мотт, хьо бац и
Иллешца хийла
Къийсамна гIиттадеш
Къонахчун дог,
Кхайкхаза веанарг
Корчуьйтуш цIийла,
Вайн лаьмнийн маршоне
Баьккхинарг ког?

Ненан мотт, хьо бац и
Ламанхойн сийнна,
Дуьненна даржийнарг
Бакъиллийн зов,
Теркан хих гIум санна
Сан цIийца ийна,
Сан кийра доьттуьйтург
Марзонан ов?

Хьо бу и, ненан мотт,
Сан ирсан хьоста,
Хьекъалан къайленийн
Бух боцу гIу.
Хьо маццаъ лийр белахь,
Лойла со тховса:
Ахь лерг ца хьоьстучохь
ХIун дахар ду?

ХАМАЕВ Халед 

Бекалахь, Нохчuйн мотт,
Сан къоман аз хилий
Сингаттам беъначохь
Пондаран мерз хилий.

Сатесча Даймахке
Шовданан ч1уг хилий
Самукъа даьллачохь
Мехкарийн йиш хилий!

Ламанийн локхаллехь
Аренийн сеналлехь
Нохчийн мотт бекалахь
Зарзаран мукъамехь!

Бусулба дин долчохь
Ийманан нур хилий
Барт боьхна доьзалехь
Машаран т1ай хилий.

Накъостал эшначохь
Къонахчун дош хилий
Тешнабехк биначохь
Болатан суй хилий!

Ненан къинхетамехь
Дас лучу хьехамехь
Бекалахь Нохчuйн мотт
Даимна бекалахь!

НЕНАН МОТТ

БEKAЛAXЬ, 
HOXЧИЙН МOТТ!
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Де-дийне мел долу, 
х1ора дийнахь кер-
ла элп кхоллалуш 
хилча, замано, хенаш 
паналле гез мел йо, 
цуьнца цхьаьна ал-
фавит а кхуьуш йе-
лахьара, маржа-йаI 
ахь, мерза а, къаьхьа 
а, чоме а, чаьмза а, 
къора а, зевне а – ма 
дешнаш хир дара… 

Нохчийн мотт – 
жовхIарийн кочар

Делахь а, и дерриге 
а лаамийн некъаш-
ца, кIоргерчу сатий-

самех хьерчарг бен дац. Са-
тийсам а ма бу, кхио безаш..! 
Элпаш-м вайн дерш а тоьар 
дара вайна, цара хIуьттуш 
долу дешнаш, дог Iаббош 
нохчийн маттах дозуш хил-
чахьанна. Ткъа тахана, вайн 
селхане йиц а ца йеш, йогIун 
йолу сирла, йа бос боцу, некъ 
боцу кхане кхио, и ламенга 
хьошалгIа йахийта, вай кхио 
дезаш дерг, Iилма ду. Ткъа 
ура-атталла багахь бийца 
мотт боцучо Iилма-м хьовх, 
мукъазчу шалхачу элпан 
таллам а бийр бац. Вайна 
ма-хаъара, де-дийне дахаран 
хьелаш хийцалуш, аьтто-
не доьрзуш ду. Тахана сан-
на Iилманехь къахьега аьт-
тонаш хиллий-те аьлла, йиш 
йу вайн цу Iилманехь къа-
хьега. Верриге а Iилманца 
вацахь а, шен ненан матта-
ца хила веза. Баккъал а, хьа-
нала Iилманца къахьегар, 
Далла гергахь а, сийлахь ду. 
Иштта вайн дайх дисна кица 
а ду, «Китай махка гIой а, 
Iилма Iамаде» олуш. Оццул 
и Iилма деза хилча, вешан 
хIора а мIаьрго цу Iилманан, 
«лехаман» хIусамехь йаккха 
йезара вай.

2020-чу шарахь, оханан 
баттахь арабаьлла беркате 
болх, нохчийн къомана бок-
кха кхаъ хилла дIахIоьттира. 
Вайн Iилманчаша ондда болх 
бина, Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун Кадыров Рам-
занан указца арабаьккхина 
«Нохчийн меттан нийсайаз-
даран коьрта бакъонаш» аь-
лла цIе йолу Iилман боккха 
болх. ХIинцалц къийсамехь 
а, шеконехь а лелийна мет-
тан нийсайаздаран бакъонаш 
чIагIйина арайаьхна.

Вайн Iилманчаша ма-
аллара, истори иза куьзга ду, 
хилларг бакъдолчуьнца схьа-
гойтуш. И йерриге а истори 
йозанца гучу йолу, ткъа йоза 
– литературехь, литература – 
маттаца. Мотт кхиаре терра, 
кхуьуш ду, Iилма а, литерату-
ра а. Ткъа и мотт, вайн сица 
хьийна хила беза-кх. Мет-
тан буьххьехь а боцуш, даг-
ца хила а беза. Мотт – барта а 
хуьлу, мотт – йозанехь а хуь-
лу. Къорачу деган хотешкахь 
вешан мотт вай кхиабахь, 
и цкъа а буьсур бац, тийна-
чу хотешкахь ша кхоьллина 
мукъам боцуш. Ткъа зевне-
чу мукъаман дай, вай ваьш 
хила деза. Кхечу къоман 
мукъамашка ладуьйгIуш, 

вай ненан мотт битахь, цуь-
нан мукъам тхьузбола тарло 
(иэделлачу, аьлча а, хийцин-
чу дешнашца). Вай динчу не-
нан мотт, вайн дагца лозуш, 
ойланца хьуьйш, гIиллакх-
гIуллакхца дебош, маттана 
шарбеш, Iаьнарца хазбеш, на-
хана марзбеш, цIийца кхех-
каш хила безаш бу.

Арсанукаев Шайхин деш-
наш ду-кх: «Йистйоцу хIорд 
санна, бу хьуна шорта Ша 
хууш волчунна вайн нох-
чийн мотт».

Бан а бу, хууш аьлча а, лууш 
волчунна. Вайн эгIаза лаам, 
хаамца вай боьзча, шина-кхаа 
нотехь баьлла а, совбер бара, 
нохчийн мотт. Дерриге а мет-
тан дукъ, вайн Iилманчашна 
тIедиллина Iен бакъо йац 
вайн. Элпашна, хьаьркаш сан-
на, царна накъостий хилла 
дIахIитта деза вай. ТIаккха 
кхуьур бу, баккъал а нохчийн 
мотт. Вайн меттан йист, вай 
лаха доьлча, хIоранна кертахь 
цхьацца Iилманча хилча а, ка-
рор а йацара… ХIунда, цуьнан 
йист йан а йац, ахь талла мел 
толлу а, бух боцуш кего таро 
йолуш бу иза. Иштта, муьлха 
а мотт а. КIоргене мел вуьйлу 
а, шен исбаьхьалла гучуйуьй-
ху цо. Ткъа цу маттах вай хер-
делла де дагIахь, со тешна ву, 
нур дашо малх, шен мотт биц-
бинчу, сий дайначу къомах 
схьакхета эхь хеташ, шен йогу 
йуьхь цIий а йина, Iаьржачу, 
кхардаме мархашна тIехьа 
дIалечкъарг хиларх. Лулара, 
генара къаьмнаш вайх дуьй-
луш, вайн кхане кхоьлина а 
хир йу. Вай хIора дицдечу, йа 
кхечу къоман маттаца хуьй-
цучу дашца цхьаьна, стиглахь 
седа а бов дIа. Ткъа йиш ма 
йац, седа боцуш стигал хила 
а, седа ца лепаш буьйса хила 

а. Вайна гина-кх, седа боцу бу-
ьйса мел кхоьлина хуьлу. Цу 
кеппара хила йиш йац вайн 
мотт гIеллучу боданехь. Абат 
йоцуш – мотт а, мотт боцуш 
– къам а. Седарчий дIадайча 
стиглахь цхьалха буьсу бутт 
санна, дешнаш доцуш, беса 
бека буьсур бу, нохчийн лаьм-
нийн мукъам. Лаьмнийн хо-
тешкахь гIийла хьегIар бу, 
мукъаман шийла узам…

Вай и вешан мотт 
дIатасахь, стиглано а дохур 
ду шен кочара седарчийн 
туьтеш охьа. ТIаккха буьй-
са а, кхоьлина хир йу. Гуш 
долчу суьртаца вай и кегий-
ча, гучудолу, цу маттах доь-
зна хилар вайн Iалам а. Таха-
на цIенна нохчийн маттахь 
арадолуш «Даймохк» цхьа га-
зет а, «Орга» а, «СтелаIад» а, 
ши журнал бен дац. Ткъа уьш 
дийнна къомана вуно кIеззиг 
ду. Церан тиражан терахь 
муххале а гIийла ду. Цунна 
а шен бахьанаш ду. Цу газе-
те а, журналашка а йазлуш 
нах белахьара церан тираж а, 
рогIера арадийларш а, алсам 
хир дара. И берриге а бехк 
вайн вешан бу. Цу редакциш-
кахь болх бечу белхахоша-м, 
уьш бахархошна мел деза а 
алсам дохур дара.

Вайна хаьа, цхьана куьй-
ганна биъ пIелг кхачаме бо-
цийла. Эшнарг бац цхьаъ бен. 
Вай лакхахь дагардинарш 
цIенна нохчийн маттахь ара-
довлуш дерш ду. Йуха а ала 
лаьа, цу изданешка йазбел-
лачу нехан терахь мискачу 
стеган тезета гуллучу ада-
мийн дукхалла а йац. Амма 
бакъду, доггах шайн мотт 
безаш, лоруш берш-м бу уьш. 
Ткъа уьш доцурш а, кхин а 
ма ду вайн журналаш а, га-
зеташ а. Йазваларан хьокъ-

Халахеташ делахь а, вайн 
тIекхуьучу кегийрхоша, дар-
жаме аларца дуьйцуш хуь-
лу, «тхан ишколехь нохчийн 
мотт хьоьхуш бацара, суна и 
Iама а ца бина, цундела суна 
и ца хаьа», и иштта хила йиш 
а йац. Школехь и хьоьхуш ца 
хилча а, нохчийн цIий пхе-
нашкахь кхехкачу доьзалехь, 
Iадатех, ламастех йуьзначу 
хIусамашкахь, и массанхьа а 
буьйцуш бу. Гуш ма-хиллара, 
бехк, ден а, ненан а хуьлу. Йа 
кхечу кепара, «ас Нохчийчохь 
ца дешна, я в России училась 
(учился), поэтому ца хаьа сун-
на нохчийн мотт. Мне удобнее 
на русском выражать свои 
мысли…» иштта тIех декъаз-
наш а нисло вайна йуккъехь. 
Халахеташ делахь а, гIулч 
гIулчах мел тосу а, некъ не-
къах мел тоьгу а, де-дийне 
мел долу а, алсам карабо вай-
на и тайпа «эгIаза» кегий нах.

Олуш ма-хиллара, цкъа уг-
гаре а хьалха, адам шех даша 
деза, ша лелочунах а. Цо цуь-
нан сий даре терра бен, йух-
херчо а бийр бац цуьнан хама. 
Цундела вай вешан мотт кхи-
абахь, саццаза буьйцуш хи-
лахь, дуьненахь маьрша бе-
хар бу и.

Вевзаш волчу воккха-
чу йаздархочо, Мамакаев 
Мохьмадан дешнаш ду-кх 
– «Шен ненан мотт халкъо, 
Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу 

ЦИТАТА
НЕНАН МОТТ – ИЗА ХАЛКЪАН ЮЬХЬ Ю, ХАЛКЪАН 

ОРАМ БУ. ШЕН МОТТ ЦА ХИЛЧА, ХАЛКЪ ХУЬЛУШ ДАЦ. 
ХIОРА НОХЧО, НАГАХЬ САННА ШЕН ХАЛКЪ А, ДАЙМОХК 
А БЕЗАШ ВЕЛАХЬ, ШЕН НЕНАН МОТТ IАМОШ А, ХУУШ А 
ХИЛА ВЕЗА. IАМАДЕЙША ДУЬНЕНАН ДЕРРИГЕ А МЕТТА-
НАШ, АММА ЦКЪА ШАЙН НЕНАН МОТТ А IАМАБАЙ, ОЦУ 
МАТТАХЬ ЯЗДАН А, ДЕША А IАМАДАЙ... 

АЙДАМИРОВ Абузар

ехь беркъа хьал цигахь а ду. 
Цара шайн агIонашкахь йаз-
бийриг ма бу, нохчийн а, оьр-
сийн а мотт. Цо хIун гойту, 
йоьшуш берш кIеззиг хилар 
гойту-кх… Цундела цхьабол-
чу нехан къамелаш деса ка-
радо вайна. Хьекъал долчу 

стеган, хьекъале а, тешаме 
а накъост ву «киншка», ма 
баьхна вайн дайша. Кхаш 
тIехь къахьоьгуш шаьш баь-
хнехь а, маттаца а, йозанца а 
дерг дIа ца тесна цара. Вешан 
хIуманца йолу йахь гIийла йу 
вайн. Дечу къамеле терра йе-
лахьара…

Iилманна а, Iаламна а 
тIехь талламаш бан а ца оь-
шура, маттах доьзнарг ке-
гош. Цхьана хIуманна вай 
ойла йича, дерриге а цо хада-
до, мотт кхио беза йа ца беза 
бохучу хаттаран жоп. Вай бу-
ьйцуш берг, вай динчу на-
нойн мотт бу. Кхечу маттах 
хийца бакъо йоцу жовхIар а 
ду. Вайх тоьшалла а, кадам 
а бийр болу мотт ма бу иза. 
Шен ненан сий лардечо, мет-
тан сий а лардийр ду. Олуш 
ма-хиллара, йалсамане не-
нан когаш бухахь йу, цуьнца 
доьзна вай дицдан ца деза, 
цу йалсамане боьду некъ, не-
нан меттан элпашна йуккъе-
хула боьдуш буйла.

халкъан паргIато Цхьаммо а 
хьошур йац»!

Гучудолу-кх, цу маттаца 
машар а, маршо а хилар. Вай 
ца боху нохчийн мотт боцург, 
кхин цхьа а мотт ма Iамабе. 
Дера Iамабе, муьлха а мотт 
шех боккха пайда болуш бу. 
Бакъду, шениг бицбеш Iамо 
ца беза цхьа а мотт.

«Воккхаве со хьуна хуъчу 
Кхечу къаьмнийн меттанех, 
Хьайниг бицбеш, Iамо дезна

Уьш хьуна ца моьттинехь» 
– йаздо Сулейманов Ахьмада.

Муьлхха а мотт хаар дика 
ду, дуьненан культурин хаз-
на ма йу иза. Цу дешнаша гой-
ту вайна, хьо винчу ненан 
мотт а кхиош, Iамо деза, кхечу 
къаьмнийн меттанаш.

Нохчийн поэта, драматур-
га, гочдархочо Саидов Била-
ла аьлла: «Ненан мотт цаха-
ар – Шен кхерч цаларар ду, 
Кхерчан да цахилар – Маьт-
таза вахар ду».

 ДИШНИ Мурд

25-г1а апрель –
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Географи нохчийн маттахьНохчийн маттахь 
литературий, мот-
тий боцург кхин 
Iилма довза а, хье-
ха а йиш цахи-
лар – мухIар тоь-
хна, йохалур йоцу 
кеп хилла лаьттина 
вайн дахарехь  дук-
кха а шерашкахь. И 
дика хаьа жимма а 
хенара болчу вайн 
хьехархошна, оьр-
сийн мотт буьйцучу 
урокашкахь магга-
не а магош дацара 
нохчийн маттахь 
кхетам бала, хуьлда 
и дош я хилам.

Урокехь цхьацца ке-
паш юкъаялош, «До-
шам», «Гочдар»  иштта 

дI.кх. и эшам мелла а бай-
бан гIиртина хьехархой а бу 
вайн. Делахь а, мел бехачу 
муьшан а хуьлу чаккхе, цун-
на а дайна, и  цхьаццадолу 
«цамагарш» дIа а девлла, ве-
шан ненан мотт урокехь а, 
юкъараллехь а бийца таро 
ю  вайн тахана. (Бийцар муха 
ду? – бохург  кхин хаттар ду, 
кIезиг лазаме а доцуш…)  

Соьлжа-ГIалин лингви-
стически школин дешархойн 
ирс хилла оьрсийн маттахь 
хьоьхучу географин урокехь 
ца кхеташ хIумма а дуьсуш 
цахилар. Кхеран хьехархочо 
Вагапов Рамзана керла тема 

Матто бо вайна бохамаш, 
девнаш до, аьшпаш 
буьтту, хIилланаш ле-

ладо, эгIадо. Матто мостагIалла 
дуллу адамашна юкъа, гIа- 
ланаш йохайо, дийнна пач-
хьалкхаш хIаллакйо. Матто бо-
хьу адаман дахаре бала. Нох-
чийн цхьа кица ду-кх: «Мотт Iад 
а ца Iийна, мерана хIума кхет-
ча, бIаьргаш билхина», – олуш. 
Цунна  а дайна, лебан ца хуучун-
на я шен маттана урх таса ца ху-
учунна воккха мостагI ву мотт.

Амма цуьнца цхьаьна, вуно 
хаза маслаIат а ду мотт. Мет-
тан гIоьнца девза вайна Iилма, 
хаарш гулдо, тайп-тайпана 
хаттарш луьсту, дехар до, 
маршалла хотту, дехарш кхо-
чушдо, вовшашна синъайам 
ло. Меттан гIоьнца гIаланаш 
хIиттайо, культура кхиайо. 
Маттал а тоьлла хIума дац аь-
лла хета суна. Къаьсттина, 
нохчийн маттал хаза хIума дац 
аьлла, догтешна а ю со.

Дала адамашна дина-
чу диканех цхьа док-
кха дика ду бийца 
мотт балар. Комаьрша 
совг1ат ду и! Матто 
дукха х1ума кхочуш-
до адаман дахарехь. 

Кху тIаьхьарчу шерашкахь, 
ткъе цхьолгIачу бIешеро шен 
марахьарчийна, цхьанхьа 
Iаьрчашка айдан я къакъ-
амаршка кхийса довдийна 
дуьгу аьлла хеталуш, сел сиха 
йоьдучу кху заманахь, дуккха 
а меттанаш хIаллакьхиларан 
дозане хIиттича, царна юкъ-
ахь нохчийн а мотт хила тар-
ло бохучо ойланаш йойту. 
Сайн ненан маттал боккха 
бахам а, дог Iехон цул хаза а 
туьйра доцучу суна чIогIа ла-
заме а хуьлу и ойланаш. Къаь-
сттина дог Iаьвжа, хIун бен 
ду муьлхха мотт бийцича а, 
нохчийн мотт дIабарах доха 
хIума дац аьлла ойла ерш 
хаабелча. Муха дац и хIума? 
Муха бац и бохам? Дала вай-
на делла совгIат, вайга кхов-
дийна аманат ма ду и мотт!

Дуьххьара Адам а, Хьа-
ва а дуьненчу кхуллучу хе-
нахь цхьа мотт буьйцуш, цхьа-
на дех-ненах схьадевлла долу 
бераш – адамаш – бIеннаш 
къаьмнашка декъар, царна 
хIоранна а бен-бен меттанаш, 
амалш, гIиллакхаш даларехь 
Делан цхьа йоккха къайле го.

ХIетахь, дуьххьара кху лаьт-

тахь дахар долалуш санна, 
диса ма тарлора хIара хьал а, 
кхин хийца ца луш.  Амма и 
иштта ца дисина. ХIора къо-
ман а шен мотт бу. ТIаккха и 
къам жоьпалле ду шен маттах. 

Вайна вайн ненан мотт – 
нохчийн мотт – санна, кхечу 
къаьмнашна а хьоме хир ду 
шайн меттанаш. Теша лаьа-кх 
суна иштта ду аьлла. ХIунда 
аьлча, вайн дайша мел ларбеш, 
экама лелийна хIара хьалдо-
лу, бухбоцу нохчийн мотт вай-
на гуш долу дела. Цунна дук-
кха а масалш ду бIешерийн 
кIоргера схьадогIуш. 

Маттана говза, оьшучохь 
ира я кIорге дош ала хуу стаг 
мел сий-лараме хилла вайн! 
Шен метта аьллачу дашо мел 
хаза дерзийна, хийла дер-
за йиш яц аьлла хета дов, 
мостагIалла. Говза ала хаар-
ца, кхетош дийца  хьекъал 
кхачарца, хийла дала йиш яц 
аьлла хетачу дехарна а жоп 
карош ма хилла вайн. «Муш – 
беха, дош – доца», – бохучу ки-
цанна тIетийжаш, доцца, ма-
сех дашца олий, дерзош хилла 
мел боккха чулацам болу къа-
мел а. Цхьана къонахчо олу 

бохура: «ГIа-буц санна, къа-
мел шортта а долуш, «Хье-
неха хIара ма элира» аьлла, 
тIекIелдилла ши дош а до-
цуш, ца тов къонахчун къа-
мел». Нохчийн меттан таро-
нийн доза цахилар гойту цу 
масалша. 

Шовданан декар а, шеда-
ган мукъам а, уггаре а тайна 
йиш а, дагна синтем а, синна 
гIортор а ю нохчийн мотт. 

Iаннийн кIоргалла а, лаьм-
нийн баххьийн лакхе а, аьрзу-
нан тIома хелхар а, сатийса-
ман тIемаш а, дегайовхонан 
хьу а, синтеман туш а ду нох-
чийн мотт. 

Вайн къанойн доIанаш 
хезний шуна? Церан Далла 
хьастабалар гиний шуна? Це-
ран доIанийн хIора дош дагах 
чекхдолуш, лаамза хьаьвдда 
бIаьрхиш къайлах дIадаха 
дезний шун?

Ца вуьсу волчу дархочун-
на тIехIоьттинчо, цуьнан дог 
эца дешнаш лохуш гиний 
шуна? Ша дуьйцучух ша а те-
шаш, цу дархочунна цо те-
шам луш хезний шуна? 

Горга тезет хIоьттинчу 
керта кадамца хIуьттучу 

наха, вон деанчун бала бай-
беш гиний шуна? Цул хьалха 
вон мел деанчун масалш да-
лош, собарца къурд мел бин-
чунна хир йолчу йолах ду-
ьйцуш, дуьненан а, эхартан 
доза цкъа зил тоха дезаш хи-
лар довзуьйтуш, Делан кхе-
лах тешош, маслаIате мотт 
лебеш хезний шуна?

Къоначу несана я керлачу 
невцана боху ловцаш хезний 
шуна? Церан кхоллам ирсе 
хила мел луучара беш бол-
чу кхийламашна «амин» ала 
дезний шун?

Нанас шен жима бер  хьо-
стуш, и бер нанна доьлуш, 
уьш къайлаха тергалбар нис-
деллий шун?

Оцу дерригенан а теш хил-
лачо, нохчийн мотт къен бу 
я дуьненчуьра доьза бовр бу 
муха эр ду? И ала мотт а муха 
керчар бу?

Даима баха хьакъ ма бу 
вайн мотт бу. И иштта хирг 
хиларх теша хьакъ ма ду вай. 
Тахана вайна тIехь хада йиш 
ма яц заманан зIе… 

Кху дуьненахь дуьххьара 
нохчийн маттахь вистхиллачу 
турпалчу нохчичун аз заманан 
мехаша къардан йиш ма яц….

ПЕТИРОВА ПетIамат

технически университетехь а, 
Нохчийн пачхьалкхан универ-
ситетехь а, Аргунски пачхьалк-
хан музей-заповедникехь а. Ге-
ографи а, экологи а темашна 
лерина ткъех сов Iилман бел-
хийн автор а ву иза, царах шиъ 
ВАК-на магийна а бу. Вуьшта 
а, дахар дезаш, иза довза бол-
чу лаамах ца къаьсташ, шен 
Даймохк – Нохчийчоь  дукха-
езаш, цуьнан хилларг таллар-
хьама цуьнан лаьмнашкахула, 
хьаннашкахула кхерсташ лела 
карахдолуш ву тахана а Рам-
зан.  Иштта дакъалецира цо 
2013-чу шарахь дIаяьхьначу 
«Ца евза Нохчийчоь» экспеди-
цехь а, ткъа 2009-чу шарахь, 
5033 метр лекхачу Казбек-лам 
буьххье а велира иза. Шеко яц 
иштта зеделларг долчу хье-
хархочун географи урок дика 
дIахIоттийна хирг хиларх. 
Ткъа цо буьйцучу ненан мет-
тан говзалла йовза таро  ю 
цуьнан  байташкахь: 

Йист йоцу стиглара седарчий, 
БIаьстенан бай тIера                                                                                                                                            
                                        полларчий,
Бух боцучу хIорданан 
                                        тулгIенаш, 
Иштта ю адаман ойланаш… 
Жималлехь мел хилла цатам, 
Езначун дагара хаам, 
Садетташ мел дина къурдаш, 
Ойланаш, ойланаш, ойланаш…

САРАЛИЕВА Табарак

Нохчийн меттан де! 

цкъа оьрсийн маттахь йов-
зуьйту, (оьрсийн бераш а ду 
кхузахь доьшуш), тIаккха 
нохчийн маттахь а йуьй-
цу. ТIейогIучу урокехь, лаам 
болчун, цIера болх нохчийн 
маттахь схьабийца бакъо а 
ло хьехархочо. Берашна товш 
йолу урокаш йалар муха нис-
ло аьллачу хаттарна жоп луш 
Рамзана дийцира:

– Оьрсийн-нохчийн мат-
тахь урок ялар 6-чу клас-
сехь нисло сан. Хьехархочун-
на дика го ша дуьйцучух бер 
кхеташ делахь-дацахь. Церан 
бIаьргаш чохь къегинчу суй-
нийн зIаьнарш хаало ахь дуьй-
цург дIакхаьччехь. Амма цхьа 
а суй боцучу бендацараллин 
IиндагI церан бIаьргаш чохь 

тосалахь, уьш цакхетаран бил-
гало ю. КIорггера оьрсийн мат-
тах ца кхеташ, цхьа тIехула иза 
буьйцуш, дешархой а бу сан. 
Цаьрга дIакхача Iалашо йо-
луш ло ас оьрсийн-нохчийн 
маттахь урок. Вуьшта, ненан 
меттан башхаллех пайдаэ-
цар бен, цхьа а керла кеп а, я 
дIахIоттам а бац сан урокехь. 
Амма ас сайца дусту, тахана бе-
раш кхеттехь а ца кхеттехь а 
«урок елла» со паргIат валарх, 
кхане а ма йогIу. Ас хьехнарг, 
я цахьехнарг, суо хьеха декха-
рийлахь воллушехь, эцна да-
харе даьлла бер юьхьIаьржа 
хIоттахь со ву-кх юьхьIаьржа 
хIуттург. Ткъа хIунда бо ас 
цунна тешнабехк? Кхана сай-
на юхабоьрзур болу.  Геогра-

фи – лаьттан тIехулий, цуьнан 
Iаламан хьелашший Iамош 
долу башха Iилма ду.  Иза  ки-
тайцашна шайн маттахь а, ин-
галсхошна шайн маттахь а, 
оьрсашна шайн маттахь а Iамо 
мега. ХIун галдер ду нохчийн 
берашна нохчийн маттахь ге-
ографи хьехча? Цу тIе беккъа 
нохчийн мотт буьйцуш дарс а 
дац иза. Ширбелла, чекхбаларе 
кхочуш лаьттачу нохчийн мат-
тах дог лозу сан. Иштта мукъа-
не а цуьнан дешнийн декаран 
исбаьхьаллин мукъам бовзий-
та лаар ду-кх ас лелориг… 

Географин хьехархо хилла 
Iаш вац Вагапов Рамзан, иза 
оцу Iилман говзанча ву. Дук-
кха а шерашкахь болх бина цо 
Нохчийн пачхьалкхан  нефтан 
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 ХIора шарахь оханан баттахь 
кхаъ хуьлий т1еоьцу вай Нох-
чийн меттан даздаран Де.

Нохчийн мотт хилла тайп-
тайпанчу хьелашкахь: оь-
шуш, ца оьшуш, безаш, ца без-

аш, амма таханлерниг санначу дийне 
сатийсина цуьнца шовкъ йолчара. 
«Хьалха хало луш бен тIаьхьа дика 
лур дац Ша», - аьлла, боху Лекха хил-
ла волчу АллахI-Дала. Нохчи, нохчал-
ла – ма доккха, кIорггера маьIна ду 
оцу дешнийн, ма сий деш чекхбий-
лина царех вайн дай, сий ца дайъа, 
Iаноза ца бовллучохь, цIий а Iенош, 
шайн синош дIа а луш.

Вайн заманан дахаро тахана 
дIахьедо адамна керла лехамаш – иза 
лакхара дешаран дикалла, юкъамет-
тигаш, Iалашоне кхачар, муьлххачу 
а тIехIоьттинчу хьолехь некъ каро 
хаар, ткъа уггаре коьртаниг – хаа-
мийн боккхачу могIанехь лелахаар. 
Юкъараллин дахар а, къахьегар а ба-
хьанехь кхоллабелла, кхуьуш схьабе-
ана бу мотт. Адамийн дахар а, говзал-
ла а, Iилма а, культура а – адамашна 
а, юкъараллина а оьшуш дерг дерриг 
а-кхио гIо динарг мотт бу. «Бераллехь 
Iамийнарг тIулга тIе яздина йоза сан-
на ду», – олуш вайнехан кица ду. Цун-
дела хIинцца, кханенаш ца йохкуш, 
нохчийн матте шовкъ-безам болуш 
кегийрхой кхиор дIадахьар вайн дек-
хар ду. Ненан меттан шен чуьра дуьй-
на дан деза сий. Иштта бийца а беза. 
Мотт-иза къоман са, адамаллин куьз-
га ду. Цуьнца доьзна ду халкъан дер-
риге а дахар.

Нохчийн меттан хьехархочун болх 
вайн къоман уггар мехала болчех 
цхьаъ бу. Нохчийн маттахь дешархо 

Нохчийн меттан марзо

Адамо адаме шен хье-
жам, лаам, лазам йа 
шена хилла халахетар, 

хазахетар довзийтаран гIирс 
хилла ца Iа мотт. Иза адаман 
ша схьадаьллачу орамашца 
йолу зIе а, дахарехь цо шен 
дуьне схьадоьллу догIа а ду.

I944-чу шарахь нохчийн 
къам цIерадоккхуш, цIера 
йала дийзира сан жимачу 
турпалхочун. Хьере хиллал 
хала йеанчу оцу заманахь, 
адамаллех ца духуш, чек-
хдаьлла нохчийн халкъ. Дай-
махке сатийсар, ненан мотт 
Iалашбар - коьрта Iалашо 
хилла дIахIоьтира Зулайн.

Сан диъ шо дара цу хенахь. 
Ткъе шолгIачу февралехь нана 
а йелла, цуьнан тезет йерзаза 
а йолуш, ткъе кхоалгIачу фев-
ралехь Даймахках къастийра 
тхо. Цецйаьлла Iадийначу суна 
йелха дага а ца догIура. Элийн 
стун боларехь, йазйелла шаьш 

кхетош-кхиор сийлахь хIума ду. Шен 
ненан мотт безаш хилча бен хилалур 
вац шен мехкан вуьззина патриот. 
Iаламе, Даймахке, массо а дуьненчуь-
ра садолчу хIумане безам-марзо кхи-
орца дIабахьа беза цо дешархошца 
кхетош-кхиоран болх. Дешархо кхуьу 
цу массо а хаарех пайдаоьцуш.

Дуьненчохь нуьрца лепа дашо 
малх санна, серло йохьуш, даим ле-
хамийн новкъа вогIуш хила веза хье-
хархо! Кхузахь ала догIу Рашидов 
ШахIидан дешнаш:

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь,
Массера дегнашка кхача,
Харц эшо, нийса некъ лаца,

Халкъана, махкана ваца,
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь.
Нохчийчоь, хIунда лезна хьо I944-

чу шарахь къам махках даьккхича?! 
Шерашкахь хIунда дилхина халкъан 
дегнаш?! Мел атта дац шен кхерчах, 
шен гергарчарах, шен махках ваь-
лла лела! Цуьнан дозалла йаздархо-
ша гайтина шайн произведенешкахь. 
БIаьргех хи ца долуш, ца ешало уьш! 
Баккхий нах, бераш, цомгашниш, 
цхьа а ца ваьлла цунах кIелхьара.

Таханлерчу хьелашка вай хьаьвси-
ча а, мохк кхуьуш, хазлуш схьабогIуш 
бу. Даймахкахь хила лаар доьзна ду 
ненан маттаца йолу шовкъ а. Хий-

рачу махкахь хьуна ца каро тарло 
нохчийн мотт буьйцуш стаг, цIена 
хIаваъ, баххьаш стигал кховдийна 
къона лаьмнаш, шийла шовданаш. 
Даймахкахь Iалам а ду шатайпа ис-
баьхьа, хIаваъ кийра бузош ду. Сан 
латта, сан жовхIар, сан самукъа, сан 
безам, сан марзо - массо а хIума доь-
зна ду Даймахкаца.

Коьрта хета суна тахана кегийр-
хошкахь адамалла кхиор, гIиллакх-
оьздангалла Iамор. Меттан говзалла, 
меттан исбаьхьалла, меттан хазалла 
ю, адамийн юкъаметтиг лелош ерг, 
цундела Iамо а, хаа а беза хIоранна а 
нохчийн мотт. Нохчийн фольклорехь 
далийна долу могIанаша боху:

Ницкъ хиларх хуьлуш вац яхь
                                 йолу дика кIант,
ХIилланах а хуьлуш вац тешаме
                                             дика кIант,
Тешамо, собаро, гIиллакхо веш
                                                       ву-кха,
Оьздалло, стогалло, хьекъало
                                              веш ву-кха,
ГIиллакхах вуьззина яхь йолу
                                             дика кIант.
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамза-

на ма-аллара «Дино а, матто а, Iадато 
а меттахь латтийна вайн къам мас-
со а хенахь. Шен ненан мотт бицбина 
стаг нохчи хила йиш йац. Вай шадерг 
дийр ду иза цкъа а ца хилийта».

ИСАКОВА Бирлант, 
Соьлжа-ГIалин методически 

цхьаьнакхетараллин куьйгалхо, лоь-
мар 8 йолчу школера нохчийн мет-

тан а, литературин а хьехархо

«Нохчийн мотт, хьоьца ду сан дахар»
ХIора адамна ша баш-
ха бастало Даймахке 
а, ненан матте а болу 
хьулам. Суна матте 
йолу хьомалла берал-
лехь дуьйна йовзий-
тинарг уггаре а хьал-
ха сан да а, нана а, 
нохчийн меттан хье-
хархой а бу.  

техкаш, кхоьлина хиларехь ше-
лонан тIам хьерчош, мархаш 
тIейазйеллера Къилбседа Кав-
казана. Ирча сурт дара…

Нана йелча, йоьIан даг 
тIера зезаг дужу олу. Цунах со 
цу хенахь башха кхеташ а яца-
ра, амма хено кхетийра. Цу 
Iуьйранна, балха воьду аьлла, 
вахана сан да кхин тхох схьа 
ца кхийтира. Соьца цхьаьна 
волу сол воккхахволу ши ваша 
кхетачух тера дацара хилла-
чух. Цу шиннан кегий нуьй-
дарчий санна долчу бIаьргийн 
нур кхоьлинера. Воккхохвол-
чун дацара цхьайтта шо а. Ма-
дарра аьлча, ден-ненан тIома 
кIела хьерча хан йолуш дара 
тхо. Деза а, доккха а дара тхан 
дай баьхначу лаьттах къастар. 
Тхо Лениногорске дIакхаьчча, 
тхан да-нана цахиларна, тхо 
тайп-тайпана берийн цIийне 
дIаделира. Кийрахь анай-
ист йоцу йесалла хIоьттира. 
Тхо дIасакъастийча, деган 
кIоргера цхьа шеконан шад 
бара меттаххьан гIерташ, соь-
гара цIеххьана мохь белира, 
ДегIастанехь гойла вай, аьлла. 
ДегIаца а, ойланца а дегайов-
хонах хIумма а ца дисира.

Хийла йелхаран къурдаш 
деш дIаэха дуьйладелира де-
нош, кIиранаш, беттанаш, ба-
цара суна хезехь нохчийн мотт 
а, тIекхочехь гергара нах а. 

Лаахь ца лаахь Iамо бийзи-
ра оьрсийн мотт. И Iамо без-
арх халахеташ ца дуьйцу ас, 
амма нохчийн мотт дIа а тес-
на, сан и Iамо безарна, кийра-
ра дилха дог доьлхура даим а. 
ХIора догIу де, корах арахьоь-
жуш, сингаттаме догIура. Сай-
на цIера йалале хууш хилла 
дешнаш, диц ца дан гIерташ, 
наггахь суо сайга лен хIуттура. 
Иесехь латто гIертара сайн ве-
жарийн юхь-сибаташ, амма 
шераш дIаэхарца, мелла а 
хIума дицдала дуьйлира. Со 
йоьлхура хаддаза, сан даге 
лалуш дацара вежарех суо 
йаккхар. Ас кхойкхура цаьр-
га… ГIенах кхойкхура. Ши-
кхо шо даьлча, суна оьрсийн 
йоза Iамо долийра, со сиха 
тIаьхьакхиарна, сох къахеташ 
йолчу Нинас, наггахь маракъ-
овлура со. Ма чIогIа оьшура 
суна и ненан йовхо! Оьрсийн 
маттана сиха тIаьхьакхуьуш, 
шера бийца йолайелира со. 
Нинас со хастийча а, сан цу-
нах чIогIа самукъадолура. 
Бакъду, нохчийн мотт биц-
баларна, аьчкан серашца 
уьду ток санна, цаьрца сацца-
за дIасаоьхура цхьа лазамаш. 
Иштта дIаделира пхи шо. Хий-
ла некъаш гездан дийзира сан 
вешин со карайан. Цхьана дий-
нахь хаам кхечира соьга нох-
чийн къомах жима стаг веана 

аьлла. Сан тохаделлачу даго 
хьоьхура иза сан ваша хила 
мега бохург. Iодара йаьлча 
санна со дIахьаьдира сени чу. 
НеI дIайиллича, суна гира хе-
нал хьалха воккхалла тIеэцна, 
бIаьргаш чохь гIийла хьа-
жар долуш, дог доьхна лаьтта 
жима стаг. Иза ван а вара кху 
деа шарчохь ас ларвина сан 
ваша. Эццахь маракхийтира. 
Дуткъаделлачу дегнаша мела 
бIаьрхиш тасийтира.

Кестта Новрдис со а, 
сан шолгIа ваша а ша вол-
че дIадигира. Ша балха 
хIоьттича, шена цхьа чоь а 
йаьккхина, нана-доьзал во-
вшах тоха араваьлла хиллера 
иза. Со дукхахьолахь йист ца 
хуьлура, суна эхь хетара сай-
на бицбеллачу нохчийн мат-
тах. Ас дехар дира веше, сай-
на ма-хуьллу сихо нохчийн 
мотт Iамабахьара аьлла. 
Шен мукъа йолчу хенахь соь-
ца къамелаш деш, суна деш-
нийн маьIнаш довзуьйтуш 
къамелаш дора нанас винчо. 
Нохчийн меттан бекар цхьа 
тамашийна дагна хьаам беш, 
дог хьостуш хуьлура шовда-
нан эшарехь. Тхо Iачу бара-
кехь кхин нохчий бара, сан 
цаьрца а гергарло тасадели-
ра. Кхаъ хилла дIахIоьттира 
суна тхан лулахь нохчийн 
меттан хьехархо ю аьлча. Со 

цаьрга сих-сиха йоьдура, цо 
дуьйцура туьйранаш, кица-
наш, дайх дисна иллеш, до-
взуьйтура нохчийн къо-
ман ламасташ. Къаьсттина 
суна хазахетара тхо Нохчий-
чу юхадерзарх лаьцна долу 
илли, цо иза сих-сиха олу-
ра. ТIаьхьо суна хиира, иза 
цо ша йаздина хиллерий. 
Суна со ирсе хетара. Со кест-
кестта кхочура тхан керта, 
ринжа дIа а доьллий чуйоь-
дура. Сан вашас дийцинчу 
суьртаца метта хIоттийнера 
ас цIийнан васт. Ткъа нана 
дагахь гуттар а хуьлура, иза 
Даймахкахь яра…

Дуьненахь уггаре мерзаниг 
- нана ю, исбаьхьаниг - ненан 
мотт бу, сийлахьниг - Даймохк 
бу. Уьш вовшахкъаста йиш йо-
цуш, даим а цхьаьна хуьлу. 
Адамийн ирсан тIегIанаш мат-
тах йоьттина ю. И тIегIанаш 
мел йахарх кхача ца луш, бер-
кате хуьлийла вайн дахар. 
Дала ма гойтийла ненан мат-
тах а, Даймахках а хаьдда де! 
Дала къинхетам бойла вайх!

Ешархо! Ахь йелахь ойла, 
ахь делахь пусар тахана хьай-
на Дала деллачунна!

ИБАЕВА Марьям, 
№8 йолчу юккъерчу 

юкъарадешаран школан 
10 «А» классан дешархо
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Урокан цIе: Нажаев Ахьмадан 
«ЖаIу» поэма. Поэмин коьрта чула-
цам а, маьIна а. 

Урокан Iалашо: 1. Нажаев Ахь-
мадан  дахар, кхолларалла юьйцуш 
дешархошка хаам байта. 

2. «ЖаIу» цIе йолу Нажаевн по-
эма йовзийта а, чулацам къасто а, 
цуьнан маьIна дан Iамо а. 

3. Нохчийн меттан исбаьхьалла 
йовза а, буьззина мах хадо а, дев-
зинчу хаарех дахарехь пайда эца 
Iамо а.

Урокана оьшу гIирс:   яздархочун 
портрет, чулацамца нисдина суьр-
таш, тептарш, дошмалгаш, къола-
маш, компьютер, экран, проектор, 
учебникаш, ловзаран кепана ле-
рина кехаташ, урокан жамIдаран 
гIирс, керлачу дешнашна слайдаш. 

Урокан тайпа: керла хаарш до-
взийтаран урок.

Урок дIаяхьар
1. Догдаийтаран мур.  
Самукъне вовшашка хьовсий,
Делалой, мало дIаяккхий, 
Керланиг довза шу сихло,
Iамийнарг дицдаларх ларло!
II. Дешархойн долчу хаарийн  

актуализаци яран мур.    
1. Сальмурзаев Мохьмадан дахар 

а, кхолларалла а.
(Дешархоша кечйина  рефераташ 

талларца болх дIабахьар)
2. «Кхетаме Хьамид» дийцаран 

чулацам таллар хаттаршна жоьпаш 
даларца.

а) «Кхетаме Хьамид» цIе йолу 
дийцаран коьрта маьIна хIун ду?

аь) Коьрта турпалхойн васташ 
муха гайтина автора? 

б) Интеллигенцин векал мила 
ву дийцар тIехь гайтинарг? И муха 
кхетадо аша?

в) 20-чу шерийн дуьххьарлерчу 
муьрехь хIун тайпа хийцамаш бил-
галболу дийцар тIехь? 

3. Шайн дешнашца схьабуьйцуш 
чулацам карлабаккхар. 

4. Къастош меттигаш ешар.
5. ЦIахь кечам бина белхаш тал-

лар, рефераташ къастор.
III. Керлачу хаамех дерг до-

взийтаран мур. 
1. Дешархошка шайга урокан цIе 

билгалъяккхийтар, тептарш тIе те-
рахь а, урокан цIе а дIаязйайтар.    

(ши элп нисделларг дIадаккхарца 
поэмин цIе а, урокан коьчал а бил-
галъяккхар)

КЪПЖПАIОЬТУОЬТКЪ
2. «ЖаIу» цIе йолу произведени 

поэма хилар тIечIагIдар.

Дерриг а къоман дахарехь док-
кха маьIна долу гIуллакхаш а къа-
стош, хьуьнаречу турпалхойн 
васташ а кхуллуш, лирически, эпи-
чески, драматически билгалонаш 
шеца йолчу стихашца язйинчу йок-
кхачу произведених поэма олу.

Стихашца язйина а йолуш, лирически, эпически, драматургиче-
ски билгалонаш цхьаьна ийна хилар. 

Поэми жанрови къастамаш
Дерриг къоман дахарехь а доккха маьIна долу гIуллакхаш шен 

чулацамехь хилар;
Даккхий хьуьнарш хастаме дар, хьуьнаречу адамийн амалш 

гайтар;
Шен дIахIоттаман бухе йиллина ардаме сюжет я дахарерчу 

гIуллакхаша меттахъяьхначу поэтан ойланех лаьтташ йолу сюжет 
хилар;

1

2

3

4

ЖаIу
3. «ЖаIу» поэма язъяран исто-

рически бух, чулацам хьехархочо 
ешарца бовзийтар.  

Нажаев Ахьмадан кхоллараллин 
жамI ларалуш ю I936-чу шарахь 
араяьлла «ЖаIу» цIе йолу поэма. 
Шен поэми тIехь авторо гайтина 
нохчийн халкъо 20-30-чуй шераш-
кахь бина исторически некъ. 20-гIа 
бIешо доладелчахьана 30-гIа ше-
раш юккъедовллалц болу къоман 
дахаран мур бу поэми тIехь поэти-
чески гIирсашца толлуш берг. 

4. Коьртачу турпалхочун даха-
ран некъ.

Поэмин коьртачу турпалхочун 
Муцин шен дахарх лаьцна долу 
дийцар ду произведенин чулаца-
ман бухе диллинарг. 

 Поэма шина декъах лаьтташ ю:
1-ра дакъа-20-чу бIешеран 

Октябрьски революцина 
тIекхаччалц йолчу хенахь Нохчий-
чохь хилла социальни дIахIоттам.

2-гIа дакъа-революци а, граж-
дански тIом а, цул тIаьхьа ярташ-
кахь керла дахар а дIахIотторехь 
латтийна къийсам гойтуш ду.

Муцин дахаран некъ Нохчий-
чохь хуьлуш болчу социальни хий-
цамашца цхьаьна гайтина поэми 
тIехь.

Поэма йолаелчахьана дуьйна иза 

чекхъяллалц халкъан, даймехкан 
теманаш ю хаддаза авторо схьая-
хьаш ерш. 

Поэми тIехь гуш ду, Ахьмада 
фольклорах пайда эцар. Яздархо-
чо васташ хIиттор вайнехан ил-
лешкахь турпалхойн амалш гай-

тарца догIуш ду. Эпически шуьйра 
дахаран суьрташ хIиттор а, поэмин 
хиламашкахь драматизм хааялар 
а вайнехан турпалхойн хьуьнарш 
гойтучу иллешкахь санна ду. Хал-
къан эшарш, иллийн кийсакаш ю 
поэмина юкъаялийна. Дукха ду по-
эми тIехь кицанаш, халкъан говза   
дешнаш, ира хабарш.  

5. Керлачу дешнийн маьIна дар, 
дошмалгаш тIе дIаяздар. 

IV. Керла хаарш тIечIагIдаран 
мур.

1.  Дешархошка шайга поэма  
ешийтар.

2. Къастош, шерра ешар тIехь то-
банашца болх дIабахьар.

3. Поэман чулацам хаттаршца 
таллар.

а) Поэми тIехь дуьххьара сурт 
хIоттош муха гайтина Нажаевс Му-
цин дахар?

аь)  Ши ка латарца йоьзна Муцин 
ойланаш муха ю?

б) Шена хьанал болх беш волчу 
Муцица хIун юкъаметтиг ю Iумин?

в) Харцо эшор стенца доьзна ду 
поэми тIехь? 

4. Ловзаран кеп «Хаьий хьуна?» 
дIаяхьар (кийсакаш ешарца  про-
изведенеш, церан авторш билгал-
бахар).

5. Тестировани ярца хаарш таллар. 
V. Урокан жамI дар.
1. Муха хийтира шуна тахана уро-

кехь евзина поэма?
2. ХIун ойла кхоллаелира шун 

цуьнан чулацамах лаьцна?
3. МаьIне хетарца аша билгалдаь-

ккхинарг хIун ду?
4. Дешархоша бинчу белхан мах 

хадор.
VI. Рефлексин мур.
1. Урокехь суна дика хеттарг 

дара…
2. Со Iалашоне кхачийнарг… 
3. Дахарехь хьашт хиндерг… 
4. Кхетам сабаккха тарлундерг… 
VII. ЦIахь:   шерра еша, чулацам 

хаа, чулацамца догIуш долу суьр-
таш дахка.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

Баст Рон

Лаккхара дешар
– Университетехь оха яьхь-

нарг эрна хан яра, – элира Джен-
нингса, бехделла ши куьг дила а 
волалуш. – Бюджетан ахча жим-
динчул тIаьхьа цара хьоьхург 
дукха хIума дацара, дуьххьалдIа, 
хан дIаяхчахьана бохуш Iара.

– Деша муха доьшура аша?
– Тхо-м дацара доьшуш. ХIинца 

ас болх беш хьаьжча а, хуур ду-кх 
хьуна и.

Лорйишас неI схьайиллира:
– Доктор Дженнингс, хьо опе-

рационни чохь оьшу.

Майер Алан Е.

Аьтто бохар
Дерриге а дегI лозуш самаве-

лира со. БIаьргаш схьабиллича, 
лорйиша яра суна тIехIоьттина 
лаьтташ.

— Мистер Фуджима, – эли-
ра цо, – хьан ирс хилла, ши де 
хьалха Хиросимина тIе бомба-
наш етташ, хьо дийна висина. 
Хьо хIинца лоьрийн Iуналлехь ву, 
хьан могашаллина кхерам болуш 
хIума а дац.

Деэшарна гIелделлачу озаца 
ас хаьттира:

– Стенгахь ву со?
– Нагасакехь, – жоп делира цо.
 

 Пессоа Фернандо

 «Нагахь…»
Спартанцийн къамел доца а, 

кхеташ а хиларан масал ду Гре-
цин дуккха а шахьарш яьхначу 
Македонин паччахьа Филлипа 
ШолгIачо даийтинчу кехатца:

«Шуна гIоли ду сихха карадах-
кар, нагахь сан эскарш шун лаьт-
та тIе довлахь, ас шун бошмаш 
хIаллакйийр ю, адамех йийсарш 
дийр ду, шахьарш йохор ю».

Цунна жоп спартанцаша цхьа-
на дашца делла: «Нагахь».

***
Браун Фредерика яздина дуь-

ненчохь уггаре а доца, кхераме 
дийцар:

«Лаьтта тIера тIаьххьара адам 
чохь хиъна Iара. Цхьамма неI ту-
ьйхира…»

***
Гюго Виктора издательстве 

дахьийтина «ДIахербинарш» ро-
манан куьйгайозанаш, улло ке-
хат а тоьхна:

«?»
Кхин деха дацара делла жоп а:
«!»

***
Iаьмаркан яздархочо О. Генрис 

толам баьккхина уггаре а доца 
дийцар яздаран къовсамехь. Ла-
масталлин дийцаран хила мел 
еза коьчалш ю цуьнца – долор, 
кульминаци, дерзор:

«Шопар цизаьрка а латий-
на, бензин дуттучу бака чухьаь-
жира, ягориг мел йисина хьажа. 
Веллачун ткъе кхоъ шо дара».

Гочдинарг 
ПЕТИРОВА ПетIамат

ДОЦА  ДИЙЦАРШ
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ОХЬАНЕХЬА: 5. Йоккха жIов. 6. Боданехь бIаьрг 1ехабо сурт. 10. Чак-
кхе йоцу хан. 11. Олхазар. 12. Нохчийчохь кIоштан коьрта юрт. 15. Лите-
ратурни журнал. 17. Ишколан белхало. 18. МогIа. 19. Къилбаседа Аме-
рикера пачхьалкх. 20. ГIамартIулг. 24. Стунйиша ягIнарг. 25. НР МВД-ан 
куьйгалхо. 26. Шан окъам. 29. Шемалан пачхьалкх. 30. Абу Мухаммед 
Ильяс ибн Юсуф. 31. Бусулба дин. 33. Эпсаран ц1е. 34. Жима тоба, гIера. 

ПУРХНЕХЬА: 2. Ларам. 3. Ламан агIо. 4. ГIараваьлла нохчийн поэт. 
7. Нохчийчохь кхуьуш долу дитт. 8. Доьхка, аса. 9. Хьозан кIорни.  
13. ГIалгIайн газета. 14. Нохчийн яздархо, поэт. 16. ДIаюжу говр.  
18. Цхьаннах тешийна витнарг. 21. Деман дуткъа чIепалг. 22. Зуда-
рийн кечлуш духу ловзаран духар. 23. Лаьттах хьалакхуьу хIума.  
27. Адамах тер алела акхаро. 28. ЦIецайоккхург. 31. Барткхоллараллин 
жанр. 32. Ялта хьокху гIирс.

ХIоттийнарг: Борхаджиев Хож-Баудди

ОХЬАНЕХЬА: 5. Варзап. 6. Г1аларт. 10. Абаде. 11. Аттйокх. 12. Ведана. 15. «Орга». 17. 
Хьехархо. 18. Амал. 19. Канада. 20. Г1айракх. 24. Бажа. 25. Алханов. 26. Тарх. 29. Имамат. 
30. Низами. 31. Ислам. 33. Инарла. 34. Арданг.

ПУРХНЕХЬА: 1. СШАан штат 1. Орегон. 2. Хама. 3. Басе. 4. Гадаев. 7. Акхтарг. 8. Бахтар. 
9. Чантал. 13. «Сердало». 14. Ахмадов. 16. Алаша. 18. Амалт. 21. Г1аймакх. 22. Г1абали. 23. 
Орамат. 27. Маймал. 28. Дингад. 31. Илли. 32. Марс.

Пенсе яхийта ца мега со?!
–  ХIан, йоI, хIинца хьо йоккха хилла. Школе йоху-

ьйтур ю вай хьо кху гурахь, йисинарг цхьа бутт бен 
хан яц, – аьлла шен йоIе дас цуьнан йинчу дийнахь

– Берийн «садике» йахийта ца мега со, ва дада? 
– резайоцуш хаьттина чохь цхьаъ кегош Iаш йол-
чу  ялх шо кхаьчначу Жайнас.

– ТIебожа хьо, пен! «Садике» муха йохуьйту 
къанъелла, ялх шо кхаьчна йоI? Хьо-м пенсе йоь-
ду хан йолуш яй!?  «Садике», тов!?

– Дика ду, дада, ткъа оцу ахь юьйцучу пенсехь 
дезий деша?

–  Ца деза дера, пенсехь садоIуш ма хуьлу...
– ТIаккха ахь хIун дай, дада, со оцу пенсе яхий-

та ахь, – цуьрриг шекйоцуш жоп делла йоIа...

Ас ала ма аьлла хьоьга!
– Ва Жайна, хIара хIун ду кху хьан тетрадь тIехь 

дерг?! Ма тамашийна сизаш ду кху тIехь хьек-
хнарш? – хаттар дина хьехархочо Жайнига.

– Ца хьекхна хьуна уьш ас-м, – шек дIа йоцуш жоп 
делла йоIа, – оцу сан Раян олуш йолчу йишас хьекхна-
кх! Иза жима ма ю, цуьнан кхо шо бен ма дац!

– Дика ду хIета, кхин ма хьекхийталахь цуьнга 
кху тIе и сизаш, – аьлла хьехархочо йоIе...

Цхьа-ши кIира хан яьлла...  Юха а изза сурт до-
хьуш еана вайниг школе.

– Жайна, ткъа хIара хьан дина  хIокху хьан те-
традь тIехь?! – хаьттина юха а хьехархочо.

– Тамашийна стаг-м хьо а ю хьуна, Зура Ахмедов-
на, ас хьалха хьайга аьллашехь, юха а изза хоьттуш 
йоллу-кха хьо соьга! – оьгIазе йистхилла жима йоI. 

КIор-дий-на!
Хьалхарчу сентябрехь берриге доьзало бок-

кха белхи а бина, дуьххьара школе йигира на-
нас Жайна. Цигахь иза кхечу берашца классехь 
Iад а йитина, цIа еара...

Кхано-о цхьа хан яьлча, еана цIа кхечи йоI школе-
ра... Шен гира тIоьрмиг охьа а баьккхина, шена кер-
тахь дуьхьал  бевллачу баккхийчаьрга бIаьрг а тоь-
хна, царна йуккъера шен дедига йистхилла Жайна:

– Воккха Дада, сан кхин дукха эха  дезий цу 
шун школе?

   – Ой, деза дера-кх, кхин а цхьайтта шарахь-м, 
–цецваьлла воккхастаг, –школа чекх ца яьккхи-
ча йолий хьо!? Хьо дешна а яьлла,  Iилманча хила 
езаш ма ю! Лор хир ма ю хьоьх!

– Дика ду. Делахь шуна массарна а  хаийта 
боху ас, со кхин оцу шун школе гIур йолуш яц 
шуна, шайна луъург гIур шу цу шайн школе. Суна 
кIордийна!

Со кхин альпинист-х яций!
Реза йоцуш цIа еана Жайна школера...  
– Ва Жайна, хIун хилла хьуна?
– Суна-м хIумма а ца хилла, амма тхан 

хьехархо-м   хьекъална телхина, хьуна!
– Ткъа цунна хIун хилла?!
– Тахана урокехь соьга боху-кха: «Схьайоьл, 

Жайна, доски тIе ялал...»!   Цхьа а лами боцуш, сел 
лекхачу доски тIе яла со альпинист-х яций кхин!?

Етт хIун ю ца хаьа!
– Мама, и тхан хьехархочунна етт хIун ю ма ца 
хаьа! – кхаъ баьккхина Жайнас шен нене.

– Хьуна мичара хиъна и цунна ца хаьий? – цецъ-
яьлла нана.

– Дера хиъна цо соьга тахана ас суртдилларан 
урокехь биллинчу цхьа хазачу аттана  тIе къолам 
а Iоьттина: «ХIара хIун ю, Жайна, ахь йиллинарг?» 
– аьлла дела, – жоп делла йоIа. 

                                                          МАТАЕВ Анзор

Соьлжа-ГIалин Шайх-Мансуран кIошт – Шейх-Мансуровский рай-
он г.Грозный

Соьлжа-ГIалин Ахьмад-Хьаьжин кIошт – Ахматовский район г.Грозный
Соьлжа-ГIалин Бойсхаран кIошт – Байсангуровский район 

г.Грозный
Соьлжа-ГIалин Висаитовн кIошт – Висаитовский район г.Грозный
Грозненски кIошт – Грозненский район
Шелковски кIошт – Шелковской район
Курчалойн кIошт – Курчалоевский район
Эна-Хишкан кIошт – Серноводский район
Шелан кIошт – Шалинский район
Нажи-Юьртан кIошт – Ножай-Юртовский район
Хьалха-Мартан кIошт – 
Урус-Мартановский район
Шаройн кIошт – Шаройский район
Итон-Кхаьллан кIошт – Итум-

Калинский район
Невран кIошт – Наурский район
Веданан кIошт – Веденский район
Гуьмсан кIошт – Гудермесский район
ТIехьа-Мартан кIошт – Ачхой-

Мартановский район
Шуьйтан кIошт – Шатойский район
Теркан кIошт – Надтеречный район
ГаланчIожан кIошт – Галанчожский 

район
ЧIебарлойн кIошт – Чеберлоевский 

район

НОХЧИЙН МАТТАХЬ КIОШТИЙН ЦIЕРАШ:

Жоьпаш

БЕРЕХ ЛАЬЦНА ДИЙЦАРШ
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